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Mål 
TV-spelande ses ofta som en viktig del av dagens ungdomskultur, men som 
samtidigt kritiserats i termer av stillasittande livsstil. En viss typ av TV- 
spel – exergames – har genom sin kombination av digital teknik och fysisk 
aktivitet lyfts fram i skolans undervisning i idrott och hälsa som ett sätt att 
stimulera till fysisk aktivitet, att främja hälsa samt att stävja övervikt bland 
unga. Men vad är utbildningsvärdet av dessa spel? 

Projektets avsikt har varit att bidra till att fördjupa den utbildningsveten- 
skapliga kunskapsbasen om användandet av TV-spel som läromedel i skolan 
samt vad ungdomar lär sig när de spelar TV-spel som innehåller kroppsrö- 
relse. 

 

 
Resultat i korthet 
Resultaten i projektet som helhet visar att: 

 
• Argument som framförs om varför exergames är rimliga att använda i 

skolan är främst kopplade till frågor om aktivitet/inaktivitet samt om 
hälsa i termer av att motverka övervikt. 
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• Svenska lärare har en positiv inställning till införande av exergames i sko- 

lan men de ser hinder för användandet i höga kostnader och brister i sina 
egna kunskaper. 

• Spelen erbjuder ett innehåll som handlar om rörelse, aktivitet, koordi- 
nation, tävling, rangordning och tillrättalagda naturmöten. De påbjuder 
även ett budskap om att en ideal kropp är en fysiskt aktiv och smal kropp. 
Hälsa blir i spelen en fråga om att uppnå en ideal kropp mätt i termer av 
Body Mass Index (BMI). Spelen erbjuder också en ”lärare” som är instrue- 
rande, uppmuntrande och bekräftande, men inte en ”lärare” som erbjuder 
ställningstaganden, diskussioner eller undervisning som utgår från elev- 
ernas förkunskaper och svårigheter. 

• Eleverna i studien lär sig att använda olika rörelsekvaliteter, och genom 
att spela exergames lär sig eleverna även en specifik form av rörelsekultur. 
De relaterar också (ibland på ett negativt sätt) till spelens budskap om 
kaloriförbrukning, kroppsideal och hälsa mätt som ett BMI på 22. Spelen 
framträder dock i elevernas spelande ofta som en social aktivitet snarare 
än en fysisk aktivitet, och ju mer de spelar desto mindre kroppsrörelse 
används för att uppfylla spelens mål. 

• Lärandet av dans sker i relation till dansspel som läromedel och här kan 
skilda sätt att lära urskiljas. Eleverna lär genom att imitera, repetera, kom- 
municera, förhandla, instruera, modellera samt genom att använda meta- 
forer 

 

 
Bakgrund 
Fysisk aktivitet och utökad tid till skolämnet idrott och hälsa i skolan be- 
skrivs ofta som ett svar på ökande folkhälsoproblem bland ungdomar, ex- 
empelvis för att motverka en stillasittande livsstil. Ofta visas inslag i media 
om att datorspelande, färre ungdomar i idrottsrörelsen och minskad tid till 
fysisk aktivitet i skolan leder till ohälsa och övervikt i samhället. Ofta sam- 
mankopplas stillasittande med aktiviteter vid TV och datorer. Samtidigt är 
datorer en viktig källa till kunskap och IT-kompetens ses som nödvändig i 
framtiden, där vana datoranvändare kommer att ha stora fördelar i samhäl- 
let. Mitt i denna paradox kommer ett nytt sorts datorspel där kroppsrörelse, 
den egna rörelsen, utgör det centrala inslaget. Dessa spel, så kallade exer- 
games är spel där motion och kroppsrörelse ingår genom användandet av 
balansplattor, ”step-up bänkar”, motionscyklar, dansmattor eller att fjärr- 
kontrollen används som redskap, exempelvis som racket vid tennisspelande. 

Exergames lyfts i allt större utsträckning fram i flera länder som intres- 
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santa att använda i skolan, bland annat för att stimulera barns och ungas 
vilja att vara fysiskt aktiva samt för att tackla överviktsfrågor. Inte minst 
har de lyfts fram som del i skolämnet idrott och hälsas framtida innehåll. 
Papastergiou (2009) framhåller också i en översiktsartikel att exergames kan 
ge “potentiella fördelar som ett pedagogiskt verktyg för idrott och hälsa och 
att dessa spel kan förbättra ungdomars kunskaper, färdigheter, attityder och 
beteenden i relation till hälsa och fysisk aktivitet” (vår översättning). 

Under de senaste åren har det funnits ett växande vetenskapligt intresse 
när det gäller exergames. Forskare har undersökt olika effekter av exergames 
ofta i jämförelse med andra aktiviteter som erbjuds i skolan. Forskningen 
visar också att exergames i undervisningen ger många elever positiva upp- 
levelser i idrottsundervisningen (jfr Gao m.fl., 2012; Maddison m.fl., 2007; 
Sheehan & Katz, 2013; Sun, 2012). Ennis (2013) pekar dock på flera begräns- 
ningar i befintlig forskning. Enligt Ennis har forskarna begränsat sina stu- 
dier till fysiologiska, psykomotoriska och kognitiva variabler, och därmed 
försummat frågor om utbildningens mål och värden. Sammanfattningsvis 
kan sägas att det internationella forskningsläget avseende utbildningsvärdet 
med exergames i skolan är svagt. Frågor om kunskap, lärande, utbildning 
som detta projekt hanterar kan därför ses som ett relativt outforskat om- 
råde. 

 

 
Genomförande/Metod 
Projektet har bestått av tre tätt sammanvävda delstudier och syftet med 
projektet har varit att undersöka det lärande avseende kropp, rörelse, fysisk 
aktivitet och hälsa som sker i ungdomars spelande av exergames. I projektet 
har vi undersökt: 

 
• vilken bild av den ”goda kroppen” som finns inbyggd i TV-spel såsom 

Nintendo® Wii fit och Wii sports, 
• på vilket sätt föreställningar om hälsa, kropp, natur, läraren (ledaren av 

aktiviteten) och rörelsekultur framträder i TV-spelets innehåll, 
• vilken bild av kroppen och hälsa som skapas i ungdomars spelande, 
• på vilket sätt, hälsa, kropp, natur, rörelsekultur och rörelsekvalitet fram- 

träder i ungdomars meningsskapande och potentiella lärande, samt 
• med vilka motiv och på vilka sätt den här typen av spel framställs och 

används som verktyg i skolans undervisning såväl i Sverige som interna- 
tionellt. 
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Delstudie 1 
Delstudie 1 har fungerat som en fond för projektet som helhet. I delstudien 
kartlades om lärare använder TV-spel i undervisningen i idrott och hälsa i 
Sverige, samt vilka argument det kan finnas för införandet av exergames i 
skolan. En enkät distribuerades via en facklig tidskrift för idrottslärare och 
493 lärare besvarade enkäten, vilket motsvarar ca 10 % av samtliga lärare i 
idrott och hälsa (Meckbach m.fl., 2013a). Delstudien innehöll även en syste- 
matisk review dels av vetenskapliga studier, dels av hemsidor från skolor i 
olika länder som använder exergames där argument för och emot användan- 
det av exergames förekom (Quennerstedt m.fl., 2013). 

 

Delstudie 2 
I delstudie två har vi fokuserat det innehåll som erbjuds i spelen i termer 
av de kunskaper, värden och normer om kropp, fysisk aktivitet och hälsa 
som kan identifieras. Studien har genomförts med textanalytiska metoder 
(Wetherell m.fl., 2001) för att undersöka vilket innehåll som påbjuds i själva 
spelet i termer av vad man förväntas göra när man spelar samt identifierat 
mönster och regelbundenheter i språkanvändandet avseende kropp, fysisk 
aktivitet och hälsa i den mångdimensionella kulturella praktik som TV- 
spelen utgör (Almqvist m.fl., 2014; Meckbach m.fl., 2014; Sandell m.fl. kom- 
mande; Öhman m.fl., 2014). Med språkanvändande avses här såväl de texter 
som de bilder och filmer som framträder i spelen. I studien har dels ma- 
nualerna till spelen undersökts, dels innehållet i själva spelen. Innehållet i 
spelen studerades genom att spelen spelades igenom och videofilmades av 
forskargruppen och att de texter, bilder och animationer som framträder i 
spelen analyserades. 

 

Delstudie 3 
I delstudie tre har blicken riktats mot vad ungdomarna lär sig när de spelar 
TV-spelen samt hur detta lärande sker. Datainsamling har skett genom vi- 
deo- och ljudupptagning av pågående TV-spelande i skolmiljö. I delstudien 
har vi haft som ambition att undersöka samspelet mellan ungdomars erfa- 
renheter, de sociala relationerna mellan deltagarna samt mellan deltagarna 
och det innehåll som spelet påbjuder (analyserad i delstudie 2). På så sätt 
har vi undersökt hur olika aspekter av meningsskapande och potentiella lä- 
rande skapas i en samtidighet i människors handlingar i specifika situationer 
(Quennerstedt m.fl., 2011; Rogoff, 1995; Wertsch, 1998; Wickman & Östman, 
2002). Datamaterialet består av (i) tre lektioner i idrott och hälsa där två 
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stationer med olika TV-spel förekom under var och en av lektionerna, (ii) 
en serie av tio 90-minuters speltillfällen med en grupp flickor respektive en 
grupp pojkar under en termin, samt (iii) en pedagogisk intervention med 
sju lektioner där dansspel användes som läromedel för att undervisa i dans 
i idrott och hälsa. Totalt har drygt 40 timmars spelande samlats in och an- 
vänts för analyserna i projektet. 

 

 
Resultat och diskussion 

 
Varför används TV-spel som hälsofostran? 
I såväl vetenskaplig litteratur som i populärvetenskapliga texter och texter 
från skolor framhålls en rad argument för och emot att använda spelen i un- 
dervisningen. I översiktsstudien som genomfördes i delstudie 1 (Quenner- 
stedt m.fl., 2013) framhålls exempelvis att spelen kan fungera som ett sätt 
att stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet och därmed motverka 
problemen med övervikt i syfte att förbättra hälsan hos dagens ungdomar. 
Flera studier framhåller att en viktig faktor för hur länge en person fortsät- 
ter att vara fysiskt aktiv är hur meningsfullt eller roligt något är. Därmed 
kan aktiviteter såsom exergames övervägas för att öka elevernas motivation 
för fysisk träning överlag. Spelen framhålls också som ett viktigt alternativ 
till traditionell, bollspelsinriktad undervisning som ett sätt att inspirera fler 
barn och unga att bli mer fysiskt aktiva. Vissa argument som handlar om 
inkludering av elever med funktionsnedsättningar framhålls också i litte- 
raturen. 

 
Även om det lyfts fram en rad fördelar med exergames i skolan finns även 
argument emot att använda exergames i undervisningen. Framför allt fram- 
håller forskare problemet med att spelen kan skapa en negativ självbild ge- 
nom den påverkan och kontroll spelen kan få över ungdomars syn på den 
egna kroppen. Som exempel kan nämnas att den figur (Mii) som represen- 
terar spelaren i träningsspelen ofta speglar personens aktuella BMI-värde 
– ju högre BMI desto större Mii-figur. Att se sig själv speglas på skärmen 
i spelet kan påverka spelaren positivt om hen är nöjd med sin kropp, men 
ge negativa effekter om förhållandet är det motsatta (Öhman m.fl., 2014). 
Andra problem med att använda exergames i skolan som framhålls är främst 
av teknisk eller ekonomisk art, det vill säga att tekniken lätt går sönder el- 
ler att den är dyr att köpa in. Spelen framhålls av forskare och pedagoger 
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istället som ett modernt sätt att motionera eller locka till fysisk aktivitet. 
Användandet av exergames inom forskningen görs därmed främst till en 
fysiologisk fråga om energiförbrukning (energi in respektive energi ut) sna- 
rare än en fråga om kunskaper och lärande i ett skolämne (Quennerstedt 
m.fl., 2013). 

 

Vill idrottslärare ha TV-spel i undervisningen? 
Enkätstudien till lärare i idrott och hälsa (40 % män och 60 % kvinnor) visar 
att de flesta lärarna (nästan 80 %) är bekanta med någon form av exergames, 
men att enbart var sjätte spelar själva (Meckbach m.fl., 2013a; Meckbach 
m.fl., 2013b). Sjutton av 493 lärare har använt spelen i sin undervisning på 
olika sätt. De hinder som lärare främst lyfter fram är att spelen kostar för 
mycket, vilket även framkommer i tidigare studier. Andra hinder är att lä- 
rare menar att de har för dåliga kunskaper om spelen samt att de prioriterar 
andra aktiviteter. Framförallt kvinnor framhåller att deras egna kunskaper 
utgör ett hinder. Lärarna är dock generellt positiva till att använda exer- 
games i sin undervisning. De motiv som grundskolelärarna framhåller till 
att exergames kan användas i undervisningen är framför allt att spelen har 
ganska eller mycket stora möjligheter att stimulera eleverna till fysisk akti- 
vitet, att de genomför olika rörelser samt att de har roligt. Gymnasielärarnas 
främsta motiv till att använda spelen i undervisningen är att spelen har gan- 
ska stora eller stora möjligheter att stimulera eleverna till fysisk aktivitet. 

 

TV-spel som läromedel? 
Resultaten visar att det innehåll som erbjuds i spelen handlar övergripande 
om fysisk aktivitet och användandet av olika rörelsekvaliteter (Gibbs 2014; 
Meckbach m.fl., 2014; Öhman m.fl., 2014). Samtidigt påbjuds ett undervis- 
ningsinnehåll som handlar om vad en ideal kropp och en god hälsa är. Ideala 
kroppar bör vara aktiva, välbalanserade, smala, vältränade samt starka. I spe- 
len framställs dessa ideala kroppar som något eftersträvansvärt för alla. Trä- 
ningsspelen påbjuder också en föreställning om vad god hälsa är, där hälsa 
kan mätas i termer av ålder (företrädesvis ung ålder), konstant kaloriför- 
brukning och ett hälsoideal som kan mätas genom att uppnå ett BMI-värde 
på 22. I början av spelet tillfrågas man ”How would you like to work towards 
a BMI of 22?”. Det är således den uppmätta och den mätbara kroppen som är 
en central del av undervisningsinnehållet (Öhman m fl., 2014). I sportspelen 
är budskapen om hälsa mer nedtonade, men ranking, jämförelse och tävling 
får en större roll. I dansspelen är utförande av dansrörelser i takt till musiken 
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respektive en hög aktivitetsgrad i fokus (Gibbs, 2014). I många av spelen har 
naturen en framskjuten roll, något som är värt att uppmärksamma i relation 
till skolämnet idrott och hälsa, där naturmöten och friluftsliv utgör centrala 
inslag i olika styrdokument. Studien visar att den syn på vad naturen är 
och kan vara som erbjuds i spelen, handlar om naturen som något som kan 
tillrättaläggas för de aktiviteter människor vill göra. Det blir en funktionell 
specialisering av naturen med en mycket tydlig åtskillnad mellan männis- 
kan å den ena sidan och naturen å den andra (Sandell m.fl., kommande). 

Samtidigt erbjuder spelen en typ av undervisning som karaktäriseras av 
instruktion, belöningar men också negativa kommentarer såsom: “You are 
a couch potato” eller ”You are unbalanced. Do you trip over yourself a lot 
when you walk?” (Öhman m.fl., 2014). Som spelande elev ska man också 
övervaka sina egna framsteg vad gäller BMI, men också huruvida andra elev- 
er spelar. Spelet kommenterar exempelvis: ”I haven’t seen Lisa for a while. 
Has she stopped exercising?”. Spelen erbjuder också en ”lärare” som är in- 
struerande, uppmuntrande och bekräftande, men inte en ”lärare” som er- 
bjuder reflektioner, ställningstaganden eller diskussioner (Almqvist m.fl., 
2014). Betraktat som ett läromedel uppvisar spelen brister i form av från- 
varo av ett lärandeinnehåll som stödjer eller utforskar frågor om centrala 
kunskaper relaterat till fysisk aktivitet, idrott eller hälsa. Dock visar den 
pedagogiska interventionen av dansspel att en lärare som använder spelen 
som hjälpmedel för att instruera och stödja elevernas lärande av dans får 
hjälp av läromedlet och får mer tid att undervisa snarare än att bara själv 
visa och instruera (Gibbs, 2014). Men för att det ska fungera krävs att läraren 
verkligen undervisar och inte använder läromedlet enbart som en aktivitet 
(Quennerstedt m.fl., kommande). 

 

Vad lär sig eleverna . . . och hur? 
Genom att undersöka hur elever handlar – såväl kroppsligt som i tal – i 
relation till det innehåll som påbjuds i TV-spelen har vi undersökt vad ung- 
domarna lär sig när de spelar samt hur detta lärande sker. Det visar sig att 
eleverna använder och lär sig olika typer av rörelse (Gibbs, 2014; Meckbach 
m fl., 2014; Nyberg & Meckbach, kommande). Spelen skapar då möjligheter 
för lärare och elever att uppmärksamma olika rörelsekvaliteter, där eleverna 
deltar i en komplex kontext av rörelser när de interagerar med spelet och 
andra elever. Det finns dock indikationer på att ju längre eleverna spelar 
och ju mer de kan av spelen desto mindre rörelseutslag och fysisk aktivitet 
behöver de använda för att uppfylla spelens syften. De lär sig sålunda vad 
som krävs för att få poäng och anpassar sig därefter. 



TV-SPEL SOM HÄLSOFOSTRAN? 

190 RESULTATDIALOG   2015 

	  

	  

 
Eleverna relaterar dessutom till spelen mer som en social aktivitet än en 

fysisk aktivitet (Maivorsdotter m fl., 2015). Det ständiga jämförandet och 
tävlingsaspekterna i spelen blir ett sätt för eleverna att socialiseras in i en 
spelgemenskap med ett ömsesidigt spänningsmoment snarare än en akti- 
vitet där det är viktigt att vinna eller förlora. Men det är också viktigt för 
eleverna att utveckla en kroppslig kompetens i relation till de krav som 
ställs i spelet. Det är då en, vad vi i projektet benämner som, ”gaming-body” 
snarare än en ”sporting-body” eller ”fit-body” som privilegieras i undervis- 
ningen (Maivorsdotter m fl., 2015; Quennerstedt, 2015) 

Studien visar att de negativa kommentarerna i träningsspelen om att man 
är en ”soffpotatis”, den ständiga påminnelsen om kaloriförbrukning och det 
påbjudna innehållet om att man bör gå ner i vikt och mäta sin BMI i rela- 
tion till ett visst kroppsligt ideal är en del av det pågående lärandet. Det 
visar sig dessutom att det sällan är på ett positivt sätt (Quennerstedt, 2015). 
Preliminära analyser pekar också på att flera av spelens innehåll är tydligt 
genuskodade på olika sätt i termer av hur man bör se ut och bör handla. 
Eleverna visar i sina vanor på att de på många sätt upprätthåller dessa ge- 
nuskodade sätt att handla. Men det visar sig också att de i vissa fall utmanar 
gränserna för genus i spelen i termer av vem de är i spelen samt i olika tradi- 
tionellt kvinnliga respektive manliga sätt att röra sig. 

Den pedagogiska interventionen med dansspel visar också att eleverna lär 
sig olika aspekter av dans. Det handlar om rytm, rörelsekvaliteter, dansrörel- 
ser, att sätta ihop olika rörelser samt att spelen är ett stöd då de själva skapar 
en dans. Studien visar också att lärandet av dans i relation till dansspel som 
läromedel sker på olika sätt – genom att imitera, repetera, kommunicera, 
förhandla, instruera, modellera samt genom att använda metaforer (Gibbs, 
2014). Med en fenomenografisk analys av elever som spelar dansspel visar det 
sig även att förmågan att dansa, det vill säga vad det innebär att kunna en 
viss rörelse i dans, är olika för olika elever. Skilda aspekter av rörelser urskiljs 
av eleverna när de genomför danserna. Det finns således olika sätt att kunna 
en rörelse på, vilket är en central utgångspunkt då lärare planerar sin under- 
visning vilket inte blir möjligt för spelet ”som lärare” att utgå från (Nyberg 
& Meckbach, kommande). 

 
 

Diskussion 
Projektet TV-spel som hälsofostran har undersökt det lärande som sker i 
ungdomars TV-spelande med avseende på kropp, fysisk aktivitet och hälsa. 
På så sätt bidrar projektet med kunskaper och en diskussion om användan- 
det av TV-spel i skolan som en fråga om utbildning, kunskaper och läran- 
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de, snarare än en fråga om energiförbrukning och aktivitetsnivåer. Vi vill 
därigenom också ge ett bidrag till den internationella forskningen genom 
ett empiriskt underlag avseende den kritiska debatten om övervikt som ut- 
bildningsfråga. Vår poäng är att det inte räcker att motivera införandet av 
exergames i skolan genom en förväntan om att öka den fysiska aktiviteten 
på lektionerna i idrott och hälsa. Istället bör frågor om vad detta läromedel 
erbjuder för kunskaper samt vad och hur elever lär sig i mötet med spelet 
vara i fokus. 

I likhet med introducerandet av vilken artefakt, eller vilket läromedel 
som helst i utbildningssammanhang, så visar projektet att det är viktigt att 
ställa frågor om utbildningsvärde när läromedlet införs och används i un- 
dervisningen. I relation till att använda exergames – det vill säga TV-spel 
som innehåller fysisk aktivitet – är det viktigt att inte enbart motivera an- 
vändandet av spelen i undervisning i termer av ökad fysisk aktivitet. Även 
om vissa elever erbjuds fysisk aktivitet i spelen så påbjuder de samtidigt ett 
undervisningsinnehåll som på många sätt kan vara negativt för elevernas 
hälsa. 

Projektet visar att TV-spel i undervisningen inte är någon lösning på frå- 
gan om aktivitet/inaktivitet bland barn och unga. Däremot kan de ses som 
möjliga läromedel att använda för att uppnå vissa mål med undervisningen. 
Samtidigt handlar det – som med alla läromedel – om hur lärare undervi- 
sar och hur de använder läromedlet i sin undervisning. Projektet visar att 
läraren har en central roll vad gäller TV-spelens möjlighet att fungera som 
läromedel. Det finns således inte fog för idén att spelen i sig kan fungera som 
lärare. Undervisning som består av att ”slänga-in-en-boll” i idrott och hälsa 
har kritiserats i tidigare forskning och denna kritik är även tillämplig vad 
gäller möjligheten att ”slänga-in-ett-TV-spel”. För att använda ett läromedel 
på ett bra sätt krävs en hög pedagogisk kompetens hos läraren. Detta visas 
exempelvis i studien av dansspelen där läraren använder TV-spelen för att 
instruera dans, vilket ger mer utrymme för läraren att undervisa i dans. Här 
gav användandet av TV-spel möjligheter att gå från ”visa” till ”undervisa”, 
vilket kvalificerade undervisningen på ett positivt sätt. 
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