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Sammanfattning 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 

djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”  

                          (Skolverket 2016) 

En väg till lärande är spel och liksom lekar kan spel motivera till lärande genom 

glädje (Hromek & Roffey, 2009). Detta arbete beskriver hur ett spel som främjar 

lärande genom glädje har utvecklats och utvärderats. Intresse för naturen har varit 

inspirationskälla till spelets innehåll och relevant forskning har varit till stöd i 

spelets utvecklingsprocess där Vygotskiljs teorier haft stort inflytande tillsammans 

med nyare tankar om kunskap som något subjektivt.  

 

Med den sociokulturella teorin som utgångspunkt växte brädspelet fram. Frågorna på 

frågekorten har formulerats med både öppna och slutna frågor. Målet med spelet var att 

främja diskussioner och samtal mellan barn och den tanken fick ligga till grund för 

frågornas utformning. Den traditionella iden om att ett spel ska vinnas av någon och 

lyckas bättre än andra valdes bort. Barnen spelar tillsammans och ska gemensamt bygga 

ett torn och vinna över spelet i stället för att de ska vinna över varandra. Efter att beslut 

tagits om spelets struktur och uppbyggnad skapades frågekategorier och frågekort. Djur 

och natur är ett övergripande tema och kategorierna är naturmiljöerna staden, 

ängen/jorden, havet, luften, sjöar/åar och skogen. En konstnär kontaktades för den 

fysiska utformningen av spelplanen. När spelet var färdigställt kontaktades fem 

förskolor för att testa spelet i sina respektive barngrupper. Efter två veckor svarade 

anställda på förskolorna på en enkät med frågor som berörde frågeställningar om barns 

samtal, samarbete och lärande. Förskollärarna beskrev en upplevelse av att barnen 

diskuterar inte bara frågorna utan också spelplanen, tärningen och andra delar av spelet. 

De beskrev även en upplevelse av att barnen villigt samarbetar för att vinna över spelet 

när de förstod spelidén och att de under spelets gång lärde sig nya saker, både genom 

spelet och av varandra.  

 



 

 

Baserat på de resultaten är slutsatsen att spelet kan användas som ett pedagogiskt 

verktyg för att främja samtal, samarbete och lärande. Förskollärarna på testförskolorna 

ser positiva utvecklingsmöjligheter hos barnen med spelets hjälp. Under arbetets gång 

utkristalliseras andra utvecklingsområden för spelet. Det var bland annat att digitalisera 

frågekorten, skapa en version där barnen kan diskutera mer själva utan vuxna samt 

versioner med andra ämnen än naturvetenskap.  

 

Nyckelord: Brädspel, Flora och Fauna, Förskola, Förskollärare, Naturfenomen, 

Proximala utvecklingszonen, Sociokulturell teori, Spelmekanik 

 

  



 

 

Förord 
Vi vill tacka våra fem testförskolor som har testat brädspelet under en månads tid och 

sedan svarat på en enkät. Vi vill även rikta ett tack till våra två granskare som har 

faktagranskat alla våra frågekort och konstnären som har hjälpt oss att skapa en 

spelplan. Vi vill även tacka vår handledare Björn Haglund för hans stöd under 

processens gång. Till sist vill vi tacka de två från Uppsala Universitet, en lektor och en 

professor, som bidragit med stöd och korrekturläsning genom arbetets gång. Utan er alla 

hade vi inte kunnat färdigställa detta arbete. Arbetsfördelning och ansvar är jämt 

fördelat på oss båda. Vi, Henrik Fjärstedt och Sara Svedberg, har tillsammans skapat 

brädspelet, besökt förskolor, analyserat, utvecklat och färdigställt studien tillsammans. 

Vi har en god samarbetsförmåga och har kompletterat varandra både tanke- och 

skrivmässigt vilket har varit till vår fördel genom studiens process. 

 

 

Gävle, december 2018 

Henrik Fjärstedt och Sara Svedberg 
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1.0 Inledning 
Förskolan är för många en verksamhet där barn leker. Leken är mer än bara ett 

underhållande moment i vardagen. Det finns många pedagogiska fördelar med lek, och 

barn kan lära sig många olika saker genom lek (Øksnes, 2011). Leken är en central del 

av förskolans verksamhet och lekens betydelse finns i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016). Genom egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

och tidigare arbete i förskolan har spel och regellekar uppmärksammats som en stor del 

av vardagen i förskolan. Hromek och Roffey (2009) beskriver hur de barn som har 

roligt är mest motiverade till att lära sig nya saker. En faktor som möjliggör lärande är 

att barn är trygga och känner mening med aktiviteten (Kullberg, 2004). En väg till 

lärande är spel och, liksom lekar, kan spel motivera till lärande genom glädje (Hromek 

& Roffey, 2009). Läroplanen i förskolan (Skolverket, 2016) poängterar i flera punkter 

begrepp som intresse, nyfikenhet, vilja och glädje. Spel kan fungera som en social 

plattform på vilken utveckling av kunskaper och färdigheter kan ske. VFU och andra 

egna erfarenheter har skapat uppfattningen att spel kan vara ett komplement till 

pedagogernas ämneskunskaper. Läroplanen säger bland annat: 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 

djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”  

                     (Skolverket 2016, s 10) 

Det finns en önskan om att nå ut till barn med ett ämne som idag är högaktuellt och 

relevant samtidigt som det upplevs som roligt och motiverande. Därför handlar det 

brädspel som skapats (bilaga 15) under detta projekt om hur barnen tillsammans 

utvecklar sina kunskaper om biologi och naturvetenskap på ett roligt och kravlöst sätt 

vilket även betonas i förskolans läroplan. Utgångspunkten i skapandet av spelet är att 

detta ska vara ett komplement till pedagogens kunskaper samt vara ett verktyg som 

barnen själva kan finna ett intresse och ett värde i att använda. Då natur och miljö är ett 

viktigt område idag har Sveriges flora, fauna samt naturfenomen varit tongivande då 

spelet utformades. Fokus i spelet är inte att tävla mot andra spelare utan den ska ses som 

en plattform som ska öppna upp för samarbete och samtal mellan barnen och mellan 

barn och pedagoger. Spelet kan bara vinnas då barnen samarbetar, det vill säga, 

antingen vinner alla eller ingen. Svårighetsgraden på frågorna i spelet varierar och det 

ligger en önskan i att utmana barnen och ställa krav samtidigt som de ska känna att de 

kan något och får lyckas för att stärka självkänslan.  
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Då barnen kan samarbeta kring frågorna ges de möjlighet att bygga på sin självkänsla 

tillsammans och då kunna ta till sig nya kunskaper samtidigt som de får en känsla av att 

vinna tillsammans. Förhoppningen är att skapa ett vidare intresse för djur och natur hos 

barnen och en vilja att upptäcka sin omvärld och forska vidare i sin närmiljö.  
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1.1 Bakgrund 
Just nu diskuteras miljöförändringar både i massmedia och i sociala medier. Klimatet 

har förändrats, utvecklingen går fort och möjligen kan vår livsstil och våra levnadsval 

påverka denna utveckling. Det kan handla om boende, transporter och konsumtion 

(https://www.hallbarhet.lu.se/forskning/jordens-klimat-och-klimatforandringen). Inom 

förskolans verksamhet finns det redan etablerade miljösatsningar exempelvis grön flagg 

(https://www.hsr.se/valkommen-till-gron-flagg) som berör hållbar utveckling vilket är 

viktigt att arbeta med på förskolorna runt om i landet. Vikten av att förskolorna arbetar 

med miljöfrågor kommer förtydligas ytterligare i den läroplan som just nu revideras och 

träder i kraft 2019 

(https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdf

a2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf4001.pdf?k=4001). 

Läroplanens (Skolverket, 2016) del om naturvetenskap och hållbarhet har tillsammans 

med egen erfarenhet av ämnet skapat en vilja hos författarna av detta arbete att öka 

barns kunskaper om miljö och hållbarhet. Om barn kan bli medvetna om miljöns 

betydelse för ett framtida samhälle och att varje val har betydelse kan det 

förhoppningsvis leda till förändring. Vårt brädspel är ett sätt att synliggöra en del av 

Sveriges flora och fauna samt naturfenomen. På så sätt kan kunskap spridas om vad som 

faktiskt finns i Sverige och vad samhällsmedborgarna behöver värna om för att inte 

naturen ska utarmas på sikt.  
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att skapa en produkt, ett brädspel, som kan stödja förskolans 

arbete kring Sveriges flora och fauna samt naturfenomen. Spelet ska kunna vara en del 

av den pedagogiska verksamheten och vara till stöd för barns kunskapsutveckling inom 

det ovannämnda. Spelet ska fungera som en plattform för samtal samt väcka ett intresse 

och en vilja att lära sig mer hos spelaren.  

 

Om och hur brädspelet fungerar har undersökts genom en enkät. Enkätens 

frågeställningar redovisas i anslutning till att den undersökningen beskrivs.  
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1.3 Definition av begrepp 
 
Fauna är ett begrepp som vi använder oss av som är till för att beskriva djurarter och 

djurliv. 

 

Flora är ett begrepp som vi använder oss av som är till för att beskriva en mångfald av 

växter. I vårt fall innefattar den även alger och svampar.  

 

Naturfenomen är ett begrepp som vi använder som samlingsord för bland annat 

väderfenomen, norrsken och regnbåge. 

 

Scaffolding är ett begrepp som vi använder oss av för att beskriva stöttning. I detta fall 

handlar det om att pedagoger besitter mer kunskap än barnen och genom samarbete kan 

barnet komma vidare med lärandet genom pedagogens stöd.  

 

Kompetenta barnet är ett begrepp som vi använder oss av för att förtydliga barnens 

möjligheter till att erövra kompetens på förskolan genom att pedagogerna ger barnen 

möjligheter att få testa själv. Det kan bland annat handla om att ta mat själv och klä på 

sig ytterkläder mm.  

 

Empirisk kunskap är ett begrepp som vi använder oss av som är till för att beskriva 

fakta som inte kan ifrågasättas. Det kan vara att stenar är hårda. Jämför med subjektiv 

kunskap som kan vara att vatten är något man dricker men vatten kan även vara något 

man badar i.  

 

Sociokulturellt perspektiv är ett begrepp som vi använder oss av som är till för att 

beskriva tanken att lärande och kunskap sker i utbytet med andra. Reflektion och 

diskussion är viktiga faktorer för förmågan att förstå nya saker. 

 

Proximala utvecklingszonen är ett begrepp som vi använder för att beskriva ett 

tillstånd där målet för lärande ligger på en nivå som är för hög för barnet att nå på egen 

hand och en mer kompetent vuxen kan hjälpa barnet till en ny kunskapsnivå.  

 



 

 
6 

Spelmekanik är ett begrepp som vi använder oss av som är till för att beskriva de olika 

delarna av ett spel. Det är till exempel spelets tempo, utrymme för diskussion och 

motivationsfaktorer. 

 

Lärprocess är ett begrepp som vi använder oss av som är till för att beskriva olika sätt 

barn lär sig.   
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2.0 Tidigare forskning inom socialt lärande, 

meningsskapande, naturvetenskap och spel som 

pedagogiskt verktyg 
Basen till spelidén och spelkonceptet ligger i att samtal och diskussion är en viktig del 

av inlärningsprocessen. Kombinationen av samtal, glädje, känsla av meningsfullhet 

samt lust att lära är viktiga faktorer för lärande. Nedan beskrivs relevant forskning inom 

dessa ämnen samt forskning kring naturvetenskap och biologi i förskolan. Hur ser olika 

förskolor på arbete med naturvetenskap? Vilka tankar finns det kring hur barn uppfattar 

naturen och de djur och växter som finns runt dem? Hur fungerar spel som ett 

pedagogiskt verktyg? Vilka moment innehåller spel och vad finns det för pedagogiska 

aspekter på de olika momenten? 

Litteratur i ämnet har sökts genom söktjänsterna ERIC, Discovery och Google Scholar 

samt litteratur och forskning som används i tidigare kurser i utbildningen och via 

handledare Björn Haglund. 

 

2.1 Glädje, självförtroende och meningsfullt lärande 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) beskriver hur barn lär sig genom att 

leka och hur glädje är viktigt för att barn ska finna mening och ha motivation för att ta 

till sig information. Lärande är en process som sker under en tid och kunskap behöver 

befästas och repeteras för att tas in och stanna kvar. När kunskap är befäst sker en 

process där barnet försöker förstå sin nyvunna kunskap (Elfström, 2008). Elfström lyfter 

även fram hur synen på naturvetenskap i förskolan och naturvetenskap över lag 

traditionellt sett varit empirisk. Empirisk kunskap präglar fortfarande vetenskapen med 

undersökningar och upprepade experiment. Empirisk forskning är ett effektivt sätt att ta 

fram bevisbara fakta och öka kunskap, men är mindre effektiv när det kommer till att 

förstå hur människor tar till sig kunskap och integrerar den i sin förståelse av 

omvärlden. Elfström (2008) beskriver hur Vygotskij utmanade det empiriska tankesättet 

tidigt med sina teorier om att lärande sker i utbytet mellan människor och att språket är 

det viktigaste verktyget i processen att vidga sina kunskaper och förstå sammanhang 

(a.a.). Ur Vygotskijs idéer växte termen sociokulturellt perspektiv fram som en 

benämning på en teori där språket har en central funktion i lärandet. Kombinerat med 

idén om att lärande sker socialt kommer idén om att lärande ska vara lustfyllt.  
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Kullberg (2004) framhåller vikten av det hon benämner som självtro och att barn 

behöver känna tilltro till sin egen förmåga. Konceptet det kompetenta barnet är idag en 

stor del av förskolans pedagogik och barn får möjlighet att testa och pröva samt klara 

sig själva. Barnen uppmuntras till att ta på sig skorna, gå på toaletten och servera sin 

mat själva.  

Genom att lyfta och stärka barns tro på sig själva som kunnande kompetenta individer 

inspireras de till att själva testa nya saker och genom det en tro på att de kan lära sig nya 

saker. Detta sätt att tänka är inte begränsat till de praktiska delarna av vardagen utan 

används även till teoretiska kunskaper. Genom att låta barn ställa hypoteser och testa 

sina kunskaper ger vi dem en möjlighet att själva expandera sina förmågor och 

sakkunskaper. Kullberg (2004) beskriver även vikten av vuxen närvaro i leken för att 

kunna hjälpa till i läroprocessen. Genom att vara aktiv i leken kan den vuxne i egenskap 

av mer kompetent vara den katalysator som hjälper barnet genom vad Vygotskij 

benämner som den proximala utvecklingszonen, det vill säga den mer kompetenta kan, 

genom att ställa frågor eller ge ledtrådar, hjälpa barnet till nästa nivå av kunskap eller 

färdigheter (Smidt, 2010). Piaget argumenterade att diskussion skapar situationer där 

barnen behöver reflektera över sina egna tankar och ifrågasätta sig själva (Williams, 

2001). Barnen behöver samspelet som katalysator för att ifrågasätta en idé. Det 

samspelet kan ske dels med andra barn, dels med vuxna i barnets omgivning. Vygotskij 

utvecklar den tanken och poängterar vikten av diskussionen och språket som det 

viktigaste verktyget i samspelet samt hävdar att det sociala samspelet är drivkraften i 

barns utveckling (Williams, 2001). 

 

Kullberg (2004) beskriver hur lärande kan vara svårt att se. Vid en intervju med vuxna 

ställdes frågan om när den tillfrågade senast lärt sig något. Kullberg noterade att många 

inte kunde se att de lärt sig något sedan de själva gick i skolan och kunde inte identifiera 

ett eget lärande i vardagssituationer. Gustavsson och Thulin (2017) lyfter i sin studie 

hur lärande går att finna i alla situationer i förskolan även om processen kan vara svår 

att identifiera. För att lärande ska vara möjlig i vardagen krävs att förskollärare och 

barnskötare skapar situationer och miljöer där lärande ges plats och är en del av barnens 

vardag. Lärande sker i lek och vardag och, som tidigare nämnts, kan en närvarande 

förskollärare bidra till lärande genom att lyssna på barnens tankar, svara på frågor och 

utmana barnens tankar och hypoteser.  
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Asplund Carlsson, Pramling och Pramling Samuelsson (2008) beskriver vikten av att 

vara inlyssnande som förskollärare och låta barnen uttrycka sina tankar. De beskriver 

även hur de upplevde ett lärande i utbytet mellan elever samt mellan elever och 

förskollärare.  

 

Barn behöver känna igen sig och känna sig bekräftade för att vilja ta till sig nya tankar 

och för att förstå och bevara de kunskaper de får (Linder & Breinhild Mortensen, 2008). 

Även denna del av lärandet lyfts i Vygotskijs idé om att lärande sker i det sociala 

utbytet (Williams, 2001). Genom att bekräfta och se barnet och barnets kunskaper stärks 

även barnets tilltro till sig själv och sin egen förmåga (Linder & Breinhild Mortensen, 

2008; Kullberg, 2004). Förskollärarens roll är således viktig för barnen medan de tar sig 

till nästa nivå av kunskap. Smidt (2010) beskriver rollen som en byggställning, 

scaffolding, där förskolläraren fungerar som ett stöd och en ställning barnet kan 

använda för att ta till sig nya kunskaper.  

 

2.2 Naturvetenskap i förskolan 
Thulin (2010) poängterar vikten av att förskolläraren är delaktig i barnets intressen och 

ställer öppna frågor som utmanar barnen till att tänka och fundera kring frågorna. I 

undervisning kring naturvetenskap och främst biologi tenderar både barn och vuxna att 

identifiera sig med djuret eller växten de undersöker och ge dem mänskliga egenskaper 

(Byrne, Grace & Hanley, 2009; Klaar & Öhman, 2014). Det kan vara att trädet får ont 

när någon bryter en gren och att trädet blöder koda eller att spindeln blir ledsen när 

någon trampar på den. Att identifiera sig med och sympatisera med djuret eller växten 

blir ett sätt för barnen att göra det meningsfullt att lära sig mer om ämnet.  

Gustavsson och Thulin (2017) menar att kunskap om naturvetenskap är ett ämne som 

utgår från ett upplevelsebaserat lärande. Även detta förhållningssätt är ett sätt för 

förskollärarna att göra lärande meningsfullt och att ge barnen möjlighet att relatera till 

lärandeobjektet (Gustavsson & Thulin, 2017). 

 

Naturvetenskap är ett komplext ämne och det finns många begrepp och ord som kan 

vara långa eller svåra att förstå. Förskollärare behöver anpassa och förenkla innehållet 

för att det ska bli hanterbart för barnen och agera byggställning (Smidt, 2010) för att 

kunna hjälpa barnet vidare. Samtidigt som de anpassar innehållet till barngruppen bör 
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de nämna de mer komplicerade begreppen i sitt sammanhang samtidigt som de förklarar 

för barnen (Gustavsson & Thulin, 2017).  

Barnen får först lära sig ordet och sedan ta till sig betydelsen utifrån kontext och i 

kommunikation med de vuxna och de andra barnen. Det stadiet mellan kunskap och 

vidare förståelse där en mer kompetent behöver stötta barnet för att nå dit är det som 

Vygotskij benämner som proximala utvecklingszonen (Williams, 2001). Vidare 

framhåller Gustavsson och Thulin (2017) vikten av att skapa intressanta miljöer som 

inspirerar barnen och väcker deras nyfikenhet. Liksom tidigare nämnt är det viktigt att 

barnen ska vilja lära sig och själva se en nytta eller glädje i att ta till sig kunskapen 

(Linder & Breinhild Mortensen, 2008). För att lära sig något nytt och förstå det behöver 

kunskapen sättas in i ett relevant sammanhang (Inan, Trudle & Kantor, 2010). Det är 

också viktigt att beakta barnets perspektiv. Fokusera på de frågor och hypoteser barnen 

ställer samt ställa motfrågor som hjälper dem till nästa nivå av kunskap. Samtidigt som 

det är viktigt att fånga upp barnens nyfikenhet och utmana dem i stunden är det lika 

viktigt att skapa situationer eller ta med barnen till platser där de får komma i kontakt 

med naturvetenskap och får uppleva och testa sina hypoteser samt få utlopp för sin 

nyfikenhet. Att ta vara på barns frågeställningar och ge dem utrymme att uppleva och 

testa sina hypoteser är viktigt för att kunna ta nästa steg i kunskapsstegen (a.a.).  

 

2.3 Spel i förskolan 
Spel finns idag i de flesta förskolor. Trots den plats spel tar i dagens förskola finns det 

förhållandevis lite forskning på spel som pedagogiskt verktyg (Hromek & Roffey, 

2009). Den forskning som finns på spel rör för det mesta digitala spel och även där är 

forskningen otillräcklig inom många områden (Gros, 2007). Den forskning som 

existerar täcker sällan alla aspekter av spel som pedagogiska verktyg.  

 

Spel kan ha olika syften, det kan vara pedagogiska spel med ämnesspecifikt syfte eller 

pedagogiska spel med mer allmänna värden som syfte, eller det kan vara spel med sitt 

enda syfte att underhålla och roa spelaren. Dock är oftast spel med ett pedagogiskt syfte 

också underhållande. Men spelets innehåll är inte det enda som påverkar huruvida det 

kan fungera som ett pedagogiskt verktyg. Hur spelet är uppbyggt och spelmekaniken är 

en viktig faktor (Elofsson, Gustafson, Samuelsson, & Träff, 2016). Faktorer som 

påverkar är bland annat spelets gång, tempo, utrymme för diskussion och 
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motivationsfaktorer. För att ett spel ska tjäna sitt pedagogiska syfte behöver det väcka 

ett intresse och en nyfikenhet hos barnet på samma sätt som  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) beskriver om hur lärande behöver 

locka fram en nyfikenhet hos barnen för att effektivt tas emot av dem. Bose och Seetso 

(2016) beskriver hur spel fungerar som ett verktyg för lärande utifrån Vygotskijs teorier 

om socialt lärande. Lärandet sker då medan barnen spelar eftersom de behöver samtala 

och diskutera spelet och hur spelet fortgår. Spel där frågor eller fakta läses av personer 

eller en dator öppnar för samtal kring ett specifikt ämne.  

 

Att ha roligt är den starkaste motivationen för barn enligt Hromek och Roffey (2009). 

En bra balans mellan skicklighet, chans, hopp, utmaning och glädje är nyckeln till att 

engagera barn. Engagerade och nyfikna barn tar till sig kunskaper effektivt i en social 

miljö. Spel och lekar i olika former, brädspel, elektroniska spel och regellekar innehåller 

dessa element. Att lära genom spel är inte enbart kopplat till ämnesspecifika kunskaper. 

En stor del av spelet som pedagogiskt verktyg handlar om de sociala och 

kommunikativa färdigheterna (Elofsson, Gustafson, Samuelsson & Träff, 2016).  

Liksom tidigare nämnt så är sociala färdigheter och språk nära kopplat till lärande av 

ämnesspecifika färdigheter vilket gör att det är logiskt att de båda områdena av 

färdigheter stödjer varandras utveckling. En annan faktor som är avgörande för huruvida 

ett spel kan ha ett lärande syfte är hur svår utmaningen är. Är uppgiften för simpel finns 

det varken läromoment eller någon motivation till att ta sig vidare i spelet. Är spelet 

däremot för avancerat blir effekten att spelaren inte tar sig vidare i spelet och av den 

anledningen tappar intresset och motivationen (Gros, 2007). 

 

2.4 Kontenta 
Barn lär sig i samspel med andra och språket och utbytet är viktiga faktorer som spelar 

in. Förskolor bygger ofta sin undervisning om natur och naturkunskap baserat på det 

konceptet och barn behöver sätta kunskapen i relation till sig själva och sin omvärld. 

Spel som spelas tillsammans innehåller moment och egenskaper som kräver att spelaren 

interagerar med de andra på olika sätt och utifrån dessa påståenden kan vårt spel 

konstrueras. 
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3.0 Teoretisk utgångspunkt 
Genomgående har skapandet av spelet baserats beslut grundade i en sociokulturell teori. 

Den sociokulturella teorin är också utgångspunkt i reflektioner och diskussioner när 

resultatet av den enkät testförskolorna besvarat presenteras.  

Sociokulturell teori baserar sig på några av de idéer Vygotskij (Williams, 2001) 

presenterade under första halvan av 1900-talet. Vygotskij beskrev hur alla människor, 

främst barn men vuxna likväl, tar till sig nya kunskaper, färdigheter och förståelser i ett 

socialt utbyte med andra. Vygotskij menade att samtalet och språket var det viktigaste 

verktyget för att kunna bearbeta och förstå nya saker (Elfström, 2008).  

 

Våra beslut under tillverkningsprocessen tas utifrån påståendet om att lärande sker i 

samspel med andra och barns samarbete och samtal. Detta är också huvudelement i 

spelidén samt utgångspunkt för spelreglerna.  
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4.0 Spelet blir till 
4.1 Tillvägagångssätt 
Som student på högskola gäller högskolelagen (SFS 1992:1434) och 

högskoleförordningen (SFS 1993:100) där arbetet ska vila på en vetenskaplig grund. 

Ambitionen har varit att skapa ett pedagogiskt material i form av en produkt, något som 

varit överenskommet sedan arbetet påbörjades. Produkten ska kunna vara till stöd för 

undervisning av naturvetenskap inom förskolan genom att lyfta Sveriges flora och fauna 

samt olika naturfenomen. I dialog uppkom idén om att skapa ett brädspel med frågekort 

riktade mot Sveriges natur. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskriver 

strävansmål inom naturvetenskap, dessa har funnits i åtanke i utformandet av 

frågekorten och spelet överlag. Utöver förskolans läroplan har tidigare forskning och 

annan litteratur som berör brädspel, meningsfullt lärande samt naturvetenskap använts 

som stöd. Brädspelet riktar sig mot förskolebarn i åldrarna fyra till sex år. 

 

4.2 Från tanke till verklighet 
Målet med brädspelet är att ge en bild av hur Sveriges natur ser ut samt vilka växter, 

träd, djur och naturfenomen det går att finna i olika miljöer. Läroplanen för förskolan 

säger att barnen ska få möjlighet att lära sig om växter, djur och fysikaliska fenomen. 

Spelet innehåller sex olika miljöer; stadsmiljö, ängen/jorden, havet, luften, sjöar/åar och 

skogen. Kortens innehåll är av vikt för spelet då det är där kunskapen om naturen 

kommer in. Tanken är att deltagarna ska få chansen att upprepa kunskap, ta del av ny 

kunskap samt väcka en nyfikenhet att vilja lära sig mer, något som Kullberg (2004) 

lyfter som avgörande för inlärningen. Arbetet med brädspelet har skett i olika etapper. 

Det började med en spelidé där diskussion om erfarenheter av brädspel både inom 

förskolan och utanför. Användandet av brädspel kan vara ett sätt att ta till sig ny 

kunskap kring ämnesinnehåll, samspel, språkande, turtagning, kommunikation, 

meningsfullhet och att leka fram kunskap. Detta sociala utbyte ligger till grund för att ta 

till sig kunskap (Bose och Seetso, 2016). Detta tar också sin utgångspunkt i det 

teoretiska perspektiv, som är att lärande sker i samspel och ligger till grund för detta 

arbete (Williams, 2001). Tidigt i diskussionerna bestämdes det att spelet skulle ha en 

spelplan och frågekort. Hur spelplanen och korten skulle vara utformade och hur spelet 

skulle gå till har växt fram under processens gång genom diskussioner mellan 

författarna.  
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4.3 Spelplan 

Grundtanken från start var att skapa en spelplan som var utformad som en ö där 

spelarna skulle vandra upp för ett berg gjord av papier mache för att ta sig i mål. Papier 

mache som material diskuterades för att skapa en 3D-känsla och en mer levande 

spelplan. Konceptet utvecklades till att istället bygga upp fyra miljöer, skog, vatten, luft 

och äng, även detta i papier mache för att få en 3D-känsla. Av praktiska skäl ändrades 

idén om papier mache eftersom det skulle ta lång tid då det var flera spelplaner som 

skulle göras. Efter ytterligare diskussioner uppkom fler tänkbara miljöer och en kontakt 

etablerades med en konstnär i bekantskapskretsen för att utforma alternativ tre som i 

senare skede vart det slutgiltiga valet. Genom att ta hjälp av en konstnär kunde en 

välgjord spelplan tillgodose behovet av en attraktiv och för barnen tilltalande produkt. I 

det första förslaget som presenterades fanns det en önskan om att illustrera sex olika 

naturmiljöer som finns i de svenska landskapen (bilaga 1). Den första miljön var staden, 

den andra var ängen/jorden, den tredje var sjöar/åar, den fjärde var luften, den femte var 

skogen och den sista var havet. I tidigare diskussioner var avsikten att ha vatten som en 

miljö men i detta skede delades vattnet upp i två miljöer. Den ena delen var hav för att 

få med saltvatten och den andra delen som sjöar/åar för att få med sötvatten, eftersom 

flora och fauna skiljer sig åt i de båda miljöerna. Tanken var att spelplanen skulle vara 

lika stor som ett A4-papper från början men efter samråd med konstnären ökades 

storleken till ett A3-papper för att ge mer plats åt varje miljö. Enligt första förslaget 

utgick konstnären från designen att det skulle vara tre miljöer på varje långsida av 

pappret där spelarna börjar i staden och slutar i havet (bilaga 1). Detta ändrades under 

processen då konstnären bad om fria händer så när som på vilken miljö som skulle vara 

start respektive mål. Konstnärens förslag är utformat på 

ett sätt som skiljde sig från vårt då staden var placerad i 

nederkanten på pappret, sedan vandrar spelaren upp 

efter vänster långsida till ängen/jorden. Därefter 

vandrar spelaren vidare genom havet och mot luften 

som befinner sig överst på pappret, sedan ner till 

sjöar/åar och till sist till skogen på papprets högra sida 

och därefter är målet i slutet av skogen (bilaga 2). Innan 

konstnären gav förslag på miljöuppbyggnad hade 

stegens placering på spelplanen diskuterats.  
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Två olika varianter för placering presenterades för konstnären där den första var att gå 

runt som i en cirkel (bilaga 3) och den andra varianten var att gå som ett ringlande s 

med start längst ner till höger och mål längst upp till vänster (bilaga 4). I samråd 

beslutades att det vore estetiskt tilltalande om varje miljö hade ett attribut som fick 

symbolisera stegen inom den miljön till exempel moln i luften, spång vid sjön, stenar i 

skogen, blommor på ängen, vågor i sjön och gatstenar i staden, och konstnären 

presenterade ett förslag på sådana attribut (bilaga 5). Även andra tänkbara alternativ 

diskuterades, bland annat att rita eller måla prickar i olika färger, klippa ut cirklar i 

färgat papper och klistra fast, stansa ut stjärnor av färgat papper eller använda 

klistermärken i form av färgade cirklar eller siffror. Diskussionen kring de olika 

versionerna kretsade kring vilken pedagogisk tanke som skulle följas. De tänkta 

alternativen var antingen ett färgmönster för att visa på en tydlig koppling mellan miljön 

och kategorin på frågekort eller idén om att spelplanen skulle vara tydlig och lätt att 

tyda. Den 4 september när spelplanen hämtades var fortfarande inget beslut taget. 

Konstnären försedde oss med klistermärken med siffror på vilka färglades och klistrades 

på spelplanen. Frågorna till spelet är uppdelade precis som miljöerna så varje miljö har 

18 tillhörande frågor. Detta ledde till att behovet att finna ett sätt för att göra det lätt för 

spelaren att förstå vilka frågor som tillhör varje miljö. Därför skulle varje miljö på 

spelplanen förses med en färg och tillhörande siffror (bilaga 6) då det i bästa möjliga 

mån kunde uppfylla både färgkodningen mot frågekategorier och att den skulle vara lätt 

att tyda. Starten är vid staden (blåa prickar steg 1–6) därefter vandrar spelaren genom 

ängen/jorden (rosa prickar, steg 7–12), havet (gula prickar, steg 13–18), luften (gröna 

prickar, steg 19–24), sjöar/åar (röda prickar, steg 25–30) och skogen (orangea prickar, 

steg 31–36) som är mål. För att genomföra detta behövde ett beslut tas angående antal 

prickar i varje miljö. Det har från början varit överenskommet att det ska vara fem till 

sex prickar. Konstnären gav som förslag att de skulle variera där ängen kunde ha tre, 

staden sju, havet, fem och så vidare. Det beslutades att intentionen var att ge varje 

spelare en möjlighet att få en fråga på varje miljö vilket resulterade i beslutet att ha sex 

steg då spelaren slår en tärning (ett till sex steg). Detta gör att de kommer få minst en 

fråga i varje miljö. En annan fråga som behövde tas ställning till var hur spelplanen 

skulle presenteras. Första tanken var att laminera spelplanen då den från början skulle 

vara i A4 storlek, vilket behövde omvärderas. Det andra alternativet var att klistra fast 
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arket på en kartongbit men då skulle det inte finnas någon möjlighet att vika den vilket 

skulle göra spelet otympligt och svårt att förvara.  

Därför valdes det tredje alternativet vilket var att kopiera originalet till ett A3-papper 

som i sin tur sattes fast på ett vikbart bakstycke från en bokhylla som sågades ut i rätt 

storlek. Därefter fästes spelplanen med bokplast vilket gjorde det möjligt att vika den.  

 

4.4 Frågekort 
Frågekorten utformades under samma tidsperiod som spelplanen, efter beslutet att det 

skulle vara sex miljöer; staden, ängen/jorden, havet, luften, sjöar/åar, och skogen därför 

kunde börja diskutera formuleringen av frågorna på frågekorten. I skapandet av frågorna 

beslutades att de skulle beröra den svenska floran och faunan och under processens 

gång växte även naturfenomen in som ett fokusområde. Inan, Trudle och Kantor (2010) 

beskriver hur barn behöver kunna relatera till frågorna och innehållet vilket inspirerade 

oss till att använda den svenska miljön för att skapa en igenkänningsfaktor hos barnen. 

Anledningen till valet av naturfenomen var för att det fanns svårigheter att hitta frågor 

kring luften samt att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) nämner naturfenomen 

som ett strävansmål. Antalet frågekort har ändrats vid två tillfällen där nio frågekort per 

miljö var den ursprungliga tanken. Nio frågekort gick förhållandevis enkelt att få ihop 

och därför togs ett beslut att utöka till arton frågekort per miljö. I utformandet av 

frågorna berörs bland annat blommor, träd, buskar, rovdjur, kräldjur, fiskar, fåglar och 

naturfenomen. För att få en översikt över vilka områden som berörts sammanställde vi 

ett Excel-dokument (bilaga 7) vilket gav en tydlig bild över spridningen av frågor. De 

flesta frågor berör sådant som kan upplevas i våra miljöer, övriga frågor är sådant som 

barn och pedagoger kommer i kontakt med via exempelvis, böcker, film eller tv. Det 

finns även berörda delar som kan vara främmande för såväl pedagoger 

och barn. Även om barnen ska kunna relatera till frågorna för det mesta 

(Inan, Trudle & Kantor, 2010) så behöver de även komma i kontakt med 

nya fakta och kunskap. Frågekorten varierar i svårighetsgrad och tanken 

bakom detta är att ge en grund för de spelare som inte har varit i kontakt 

med eller som precis börjat skapa sig en förståelse inom Sveriges flora, 

fauna samt naturfenomen. Ytterligare en orsak till att använda sig av 

olika svårighetsgrader är för att utmana de spelare som har kommit 

längre i sin naturvetenskapliga förståelse och ge dem en möjlighet att ta 

del av ny kunskap och se den svenska naturen med nya ögon. 
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Beträffande frågekortens utseende så är de uppbyggda på ett sätt som ska göra det 

lättförståeligt för den som läser. Varje kort har ett fokusområde t.ex. manet. På kortet 

som handlar om t.ex. maneten finns en, två eller tre faktafrågor som berör manetens 

utseende, levnadssätt eller generella frågor som är relevanta. Utöver det finns det 

ledtrådar på vissa kort för att underlätta för spelaren att svara samt informationsrutor 

med information som rör frågan. Varje frågekort har en text som är fetmarkerad och en 

eller flera bilder på det som kortet berör t.ex. Manet. Då beslutet togs att ha arton frågor 

som tillhör varje miljö har totalt 108 frågor skapats till brädspelet vilket ger en bra 

spridning på innehållet. Frågekorten är rektangulära med en färgad ram runt om. 

Liksom när det gäller utformningen av spelplanen så är en medveten tanke med korten 

att göra spelet lätt att tyda och därmed lätt att förstå vilka kort som hör till vilken miljö. 

Under processens gång har kortens utseende förändrats, eftersom det kommit fram att 

det kommer kräva mycket tid att producera varje enskilt spel. Den första varianten av 

frågekort som presenterades på första handledarträffen (bilaga 8) var ett alternativ där 

text skulle finnas på framsidan och en bild på det som frågekortet handlade om på 

baksidan och dessa skulle limmas på ett färgat papper och sedan lamineras. Efter att ha 

skrivit ut texten och bilderna för att testa det alternativet konstaterades att det skulle se 

estetiskt tilltalande ut men att det skulle ta väldigt mycket tid då alla färgade papper och 

alla textrutor och bilder behövde klippas ut separat. Att göra alla dessa steg på fem spel 

om vardera 108 frågekort, det vill säga 540 frågekort, skulle tagit för lång tid. Vid den 

tidpunkten ändrades tanken och istället skapades ett Word-dokument där en tabell 

infogades (bilaga 9) med det antal rutor som behövdes till alla frågekort, till en början 

med att ha nio rutor på varje A4. Dock kom dessa kort att bli för små och det minskades 

till sex rutor på varje A4 vilket blev en mer passande storlek. Från start var tanken att ha 

kort som motsvarade storleken på ett kortlekskort men det var svårt då det var mycket 

text och lite utrymme. Tanken att limma text och bild på ett färgat papper övergick till 

att infoga en ram runt varje frågekort i Word vilket blev en metod som fungerade och 

effektiviserade produceringen av frågekorten. Eftersom det inledningsvis var sex 

miljöer med tillhörande frågekort behövde det tas fram ett sätt där det blev tydligt att se 

vilket frågekort som tillhörde vilken miljö samt vilket frågekort som skulle läsas på de 

steg som fanns på spelplanen. I det skedet togs beslutet att färgkoda frågekorten och de 

steg som fanns i de olika miljöerna (bilaga 9) vilket också nämns i utformandet av 

spelplanen.  
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När beslutet att göra en färgad ram runt frågekorten togs halverades tiden att laminera 

och klippa för att få färdiga kort. Inspiration till frågorna har hämtats från 

naturvetenskapliga böcker och på utvalda internetsidor som till exempel 

https://www.artdatabanken.se/  och http://artfakta.artdatabanken.se/ för att frågorna ska 

basera sig på korrekt fakta. Bilderna på frågekorten är hämtade från Googles avancerade 

sökningsverktyg för att få fram godkända bilder som får användas, delas och ändras. 

När alla frågekort var färdigformulerade tillfrågades två biologer om de kunde 

faktagranska korten. De fick information (bilaga 11) om vad arbetet handlade om, vad 

som förväntades av dem och på vilket sätt de kunde bidra genom att faktagranska samt 

att deras identiteter inte kommer röjas i samband med detta arbete. Båda godkände detta 

och en av dem testade även frågorna på sitt barn och fick positiv respons. Som det har 

nämnts innan har varje frågekort en bild, en del frågor har ledtrådar och 

informationsrutor som stöd för att svara på frågorna. På så sätt kan frågekorten och 

ledtrådarna agera stöd och hjälp i barnens kunskapssökande som Smidt (2010) beskriver 

scaffolding. 
 

4.5 Spelregler 
För att spelarna och den som läser frågorna ska skapa sig en förståelse hur spelet ska 

spelas behövde spelregler utformas (bilaga 12). Detta har varit en process som har varit 

levande under arbetet med utformningen av spelplan och frågekort. Det faktum att 

spelplanen skulle ha steg för spelpjäsen att gå på var givet i ett tidigt skede och därmed 

behövdes en strategi för hur spelarna skulle ta sig framåt på spelplanen, vilket gav två 

alternativ. Alternativ ett innebar att använda någon form av tärning. Två olika typer av 

tärningar övervägdes där den ena var en tärning med siffrorna ett till sex och den andra 

tärningen hade siffrorna ett till tre. Alternativ två var att spelarna får gå ett steg om de 

klarar frågor på frågekorten. Det senare alternativet valdes bort under processen och 

beslut togs om att använda en tärning med siffrorna ett till sex. Detta val gjordes för att 

förhållandet mellan antal frågor som behövde besvaras och antal steg på spelplanen 

skulle vara proportionerligt. Antal spelare har gått från fyra till sex stycken. Eftersom 

intentionen var att ha ett spel där spelarna tillsammans ska erövra spelet och inte utföra 

en enskild prestation togs beslutet att ha sex spelare. Det finns en upplevelse av att det 

finns moment i barns vardag på förskolan där de tävlar mot varandra till exempel vem 

ska stå först i ledet, vem hinner klä på sig sina kläder först, vem är snabbast och så 

vidare resulterade i tanken om att spela tillsammans för att komma bort från det 

individuella tävlingsmomentet.  
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I detta brädspel är avsikten inte att barnen ska tävla mot varandra utan i samspel med 

varandra svara på frågorna. Genom att barnen tillsammans får arbeta för att vinna över 

spelet skapas ett utrymme för samtal och diskussion där barnen kan lyfta tankar och 

idéer kring ämnet.  

Genom att spelet också kopplar kunskapsfrågorna till ett specifikt naturområde kan 

kunskapens sättas i sammanhang och det finns utrymme för ytterligare lärande. 

Frågorna i spelet är utformade för att kunna fortsätta samtalas kring och syftar till att 

väcka barnens vidare nyfikenhet. Idén med att spelarna tillsammans tävlar mot spelet 

grundar sig i Vygotskijs teorier om hur lärande sker i sociala sammanhang och hur barn 

lär sig tillsammans. Vygotskij menade att språket är det viktigaste verktyget barnen 

använder i lärprocessen (Williams, 2001). Genom att ge barnen möjlighet att diskutera 

frågorna skapas utrymme för barnen att ställa hypoteser och samtala om sina 

funderingar och genom att ta bort pressen kring den individuella prestationen kan 

barnen ges mer utrymme att samtala och diskutera. Eftersom spelet kräver en läskunnig 

vuxen kan denne även agera bollplank och hjälpa barnen vidare i diskussionen. Genom 

att skapa förutsättningar för lärande och en tillgång till kunskap kan spelet vara ett 

verktyg för pedagoger i deras dagliga verksamhet. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2008) beskriver vikten av glädje och att ha roligt för att öka möjligheten till 

lärande. Spelidén grundar sig i kombinationen att ha roligt och att skapa en öppen arena 

där barnen kan samtala och diskutera. Det finns sex olika färger på spelpjäser och varje 

spelare slår enskilt tärningen för att få reda på hur många steg hen får gå, därefter är det 

spelarens tur att svara på frågorna som står på frågekorten. Kan spelaren inte svaret kan 

denne ta hjälp av sina kamrater och tillsammans kan de ta fram svaret. Här är det viktigt 

att som förskollärare vara närvarande för att varje spelare får chansen att svara innan de 

övriga spelarna kommer till tals. Förskollärarens roll som byggställning, scaffolding 

(Smidt, 2010) blir tydligt både som stöd för att låta alla barn känna sig delaktiga och för 

att kunna hjälpa dem ta till sig nästa steg av kunskap och förståelse. Eftersom detta 

brädspel är utformat så att spelarna ska vinna över spelet har Jenga-klossar införts som 

en väg dit och tanken är att varje spelare har totalt nio klossar var vid spelets start. Jenga 

är ett spel som går ut på att spelarna ska ta bort klossar ur ett torn utan att tornet rasar. 

Valet av den typen av klossar baserar sig på att klossarna har lagom antal klossar i 

relation till antalet steg på spelplanen. Det innebär att om det är tre spelare är det totalt 

27 klossar och är det sex spelare är det 54 klossar totalt.  
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Detta beslut togs genom att se till maxantalet spelare (sex stycken) och den totala 

andelen klossar i jengaspelet (54 stycken) det vill säga 54/6=9 stycken. Det innebär att 

om en spelare slår en sexa varje gång kommer denne totalt gå sex steg på spelplanen 

och kommer då behöva svara rätt på ca en och en halv fråga på varje frågekort. Då 

spelarna tillsammans ska vinna över spelet bedömdes detta som ett rimligt antal.  

Vid spelets start läggs alla klossar i en hög och vid varje rätt svar på en fråga får 

spelaren en kloss. Denna kloss ska användas till att bygga ett torn, tornets utseende inte 

är av vikt, det går ut på att alla klossar ska finnas i tornet när sista spelaren går i mål. 

Det betyder att spelarna tillsammans måste svara rätt på 54 frågor om de är sex spelare 

för att vinna över spelet. Skulle barnen slå en sexa på tärningen vid varje spelomgång 

betyder det att denne kommer få minst sex stycken frågekort där det är en, två eller tre 

frågor på varje.  

 

  



 

 
21 

5.0 Test av spelet 
När spelet var konstruerat behövde det testas. Fem förskolor kontaktades för att testa 

spelet och samtidigt svara på en enkät. Enkäten tjänade till syfte att svara på 

frågeställningen; 

”Hur fungerar spelet som en plattform för diskussion och samtal kring spelets innehåll 

enligt förskollärarna?” 

”Hur upplever förskollärarna att barnen samarbetar med varandra då de spelar 

spelet?” 

”Upplever förskollärarna att spelet kan bidra till barns lärande?”  

 

5.1 Urval 
Avsikten med detta arbete var att göra en produkt och vi var medvetna om att detta 

innebar att produkten måste testas praktiskt för att ge material till en uppsats och därför 

prövades brädspelet på olika förskolor. I samråd med handledare diskuterades lämpligt 

antal förskolor och vilken typ av förskolor. Vid vår första handledarträff presenterades 

två olika alternativ gällande testförskolor där den första var att testa brädspelet på en 

Montessori-, en Waldorf-, en Ur och Skur- och en Reggio Emiliaförskola. Det andra 

alternativet var att välja fyra till sex förskolor i hemkommunen. Det första alternativet 

bedömdes som ett bra sätt för att balansera för och nackdelar inom varje pedagogisk 

inriktning men efter samråd med handledare bestämdes att examensarbetets fokus under 

analysen av brädspelet inte primärt låg på representativitet i urvalet av deltagande 

förskolor. Därför gjordes ett bekvämlighetsurval av fyra förskolor som ligger 

geografiskt lättillgängliga där det redan fanns en etablerad kontakt med förskollärare, 

barnskötare och förskolechefer (Bryman, 2011). På så vis ökades sannolikheten för att 

svarsfrekvensen kommer vara hög. Genom att använda sig av ett bekvämlighetsurval 

går det inte att generalisera resultatet eftersom det är okänt vilken population som 

representeras. Med den reservationen är bedömningen ändå att syftet att testa brädspelet 

och utvärdera det gör att den faktorn inte är relevant för resultatet. Då ingen 

undersökning görs av något som har med barnen och deras kunskaper att göra finns 

ingen relevans i att ha en representativ variation i undersökningsgruppen. När alla fyra 

brädspel lämnades till de fyra testförskolorna hörde en av granskarna av sig.  

Det visade sig att granskaren satt med i en styrelse för en privat förskola där de hade 

diskuterat brädspelet och hade en önskan om att vara vår testförskola. Därför utökades 

testförskolorna från fyra till fem vilket accepterades.  
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Därmed testades brädspelet av barn och förskollärare från fem olika förskolor där fyra 

av förskolorna är kommunala och en förskola är privat. Alla testförskolor informerades 

genom muntlig kontakt samt fick ett informationsbrev utskickat per mail och det 

överlämnades även vid första mötet den dagen brädspelet lämnades ut (bilaga 13). 

Informationsbrevet innehöll praktisk information om brädspelet. Informationsbrevet 

innehöll även information om vad som förväntades av förskollärarna samt information 

om en avslutande enkätundersökning i slutet av testperioden. Då ingen känslig 

information samlas in från testförskolorna togs beslut i samråd med handledare att 

förskolorna inte behövde ge skriftligt samtycke. Förskolorna informerades om vad deras 

enkätsvar skulle användas till, vilka som har tillgång till deras svar samt att ingen 

känslig information kommer röjas, detta i enlighet med Vetenskapsrådets ”God 

forskningssed” (2017). Förskolorna informerades även om att varken namn eller 

kontaktuppgifter anges utanför kontakten mellan förskolorna och oss författare. 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är en lag som ska skydda människor från att deras 

identitet röjs när behandling av personuppgifter är aktuellt. För att förtydliga vad 

personuppgifter berör så är det all information som kan kopplas till en fysisk person. 

Under 2018 har föreskrifter om dataskyddsförordning (GDPR) publicerats och de berör 

behandling av personuppgifter. Då data behandlas som innehåller namn och 

mailadresser vid kontakt så har vi förhållit oss till dessa bestämmelser (SFS 2018:218).  

 
5.2 Metodval 
Produkten testades genom att utforma en studie som är baserad på enkätundersökning. 

Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor nära kopplade till 

undersökningsfrågorna och alla frågor besvarades med en fri text. Totalt innehöll 

enkäten sex frågor, inklusive ett avsnitt där förskollärarna ombads lämna förslag på 

förändringar och förbättringar. Valet av enkät som datainsamlingsmetod är delvis 

betingat av tidsskäl. Ett brädspel har producerats vilket har tagit ungefär en månad och 

därefter har testförskolorna testat brädspelet under en månads tid. Inledningsvis 

diskuterades att göra en intervjustudie, enkät eller videoobservationer. Tidsplanen 

(bilaga 16) för arbetet lämpade sig bättre för en enkätstudie istället för att göra 

djupgående intervjuer och videoobservationer. Enkätsvar med frågor som besvaras med 

fri text bedömdes också kunna besvara frågeställningarna. Förskolorna som testade 

spelet fick en muntlig och en skriftlig beskrivning av vad de skulle fokusera på under 

tiden de spelar spelet, och därefter fick de en enkät som låg till grund för analysarbetet 

(bilaga 14).  
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Enkäten skickades ut i mitten av testperioden och det valet gjordes för att förskollärarna 

skulle få god tid på sig att fylla i frågorna för att ge dem tid att ge mer utvecklande svar. 

Då huvudfokus i arbetet var framtagningen av spelet har enkäten tagits fram med avsikt 

att ta reda på hur förskollärarna upplevde spelet och hur spelet kan utvecklas. Enkätens 

syfte var även att ta reda på om barn upplevdes kunna lära sig på det sätt som avses när 

de spelar spelet (bilaga 14). I samband med enkäten skickades även ett informationsbrev 

ut till förskolorna där deras anonymitet förtydligades samt möjligheten att närsomhelst 

avbryta deltagandet om de skulle vilja det. Inga deltagare i denna studie kommer av 

etiska skäl att nämnas vid namn, vilken förskola de kommer ifrån eller vilken ort som 

förskolan är belägen på. Som tidigare nämnts är enkäten inte en avgörande del av syftet 

med arbetet utan enbart en metod för att ta reda på förskollärarnas upplevelse av spelet. 

Därav har valet gjorts att enbart ha ett informationsbrev med den här informationen då 

varken förskolans, barngruppens eller förskollärarnas kontaktuppgifter är relevanta för 

resultatet. Detta innebär att inga personuppgifter har samlats in och den enda 

informationen förskollärarna har lämnat till oss är deras namn och mailadresser, vilka 

inte omnämns någonstans utanför vår direktkontakt med förskolorna, i enlighet med 

Vetenskapsrådets ”God forskningssed” (2017).  

 

5.3 Bearbetning av enkätsvar 
Tanken om att lärande sker genom språket och i utbyte med andra är något som 

genomsyrar processen i skapandet av spelet samt genomgående i analys och diskussion. 

Vygotskij formulerade teorier kring barns lärande och förklarade hur barn lär genom 

samtal och i utbyte med andra barn och vuxna (Elfström, 2008; Williams, 2001). 

Vygotskij beskrev också språket som det viktigaste verktyget barn har för att ta till sig 

nya färdigheter, begrepp och kunskaper (Williams, 2001). Syftet med enkäten är att 

presentera förskollärarnas upplevelser av spelet utifrån frågeställningarna. 

Undersökningsfrågorna berör samtal mellan barnen, samarbete och lärande och utifrån 

det presenteras resultatet. Vilka exempel ger enkätsvaren på situationer och inslag där 

barnen samtalar med varandra?  Vilka exempel ger enkätsvaren på situationer och inslag 

där barnen samarbetar med varandra? Vilka exempel ger enkätsvaren på situationer och 

inslag där förskollärarna ser ett möjligt lärande? Då spelet enbart testats på fem 

förskolor och ingen kunskapsmätning har gjorts kan vi inte visa att spelet bidrar till 

lärandet. Därför presenterar vi enkätsvaren som vad förskollärarna ser som ett möjligt 

lärande.  
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Vidare i diskussionen lyfts annat möjligt lärande som spelet kan bidra till. I enkätsvaren 

beskriver förskollärarna tre moment i spelet som katalysatorer för diskussion, samarbete 

och lärande. De tre momenten är byggandet av tornet, frågekorten samt spelplanen och 

tärningen. De tre frågeställningarna lyfts i relation till de tre momenten i diskussionen. 

Därefter diskuteras enkätsvar som faller utanför frågeställningen tillsammans med 

möjliga vidareutvecklingar av spelet.  
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6.0 Resultatet av utprövningen 
I enkätsvaren använder respondenterna både förskollärare och pedagog som benämning 

på den vuxne som spelar spelet. Fortsättningsvis används förskollärare som benämning 

då det begreppet är vanligast förekommande.  

 

6.1 Hur bidrar spelet till samtal?  
”Tornet: Diskussion kring vilken typ av torn de vill bygga.” 

”Korten och bilderna uppmuntrar till en djupare diskussion 

som ibland slutar långt ifrån spelets fråga” 

”De frågor som fungerade bäst var de som inte hade ett rätt 

svar utan de som väckte nyfikenhet och diskussion”  

”Det vill berätta om sin erfarenheter som de kom på när bild 

eller fråga kom” 

”Spelplanen lockade till samtal och tankar. Barnen berättade 

vad de såg, färger, siffror mm” 

Förskollärarna beskriver hur barnen diskuterade hur tornet skulle se ut när de byggde 

tornet. Frågekorten och bilderna stimulerar till fördjupade samtal som kan leda iväg från 

frågans ursprungliga innehåll. Förskollärarna beskriver hur de mer öppet formulerade 

frågorna skapade utrymme för egna hypoteser och barnen kunde samtala om 

erfarenheter. Med en variation mellan slutna och öppna frågor ges barnen utrymme att 

tänka fritt och svara utifrån vad de ser samt genom att dela med sig av egna tankar. 

Barnen känner igen sig med färger, motiv, siffror och så vidare, då de kan koppla detta 

till egna erfarenheter, vilket i detta fall blev en ingångsport för samtal. 

 

6.2 Hur bidrar spelet till samarbete?  
”Mycket av fokus låg på att de ville komma först i mål och att 

de trodde att de skulle bygga varsitt torn. När de tillslut kom 

underfund med att de skulle bygga tillsammans vart de gott 

samarbete” 

” Ibland delade vi ut klossar och ibland hade vi klossarna i 

lådan. När klossarna delades ut så upplevde jag att de började 

bygga egna torn istället för ett tillsammans.” 

” Mycket av fokus låg på att de vill komma först i mål och att 

de trodde att de skulle bygga varsitt torn. När de till slut kom 



 

 
26 

underfund med att de skulle bygga tillsammans blev det ett 

gott samarbete.” 

”…då barnen kunde olika svar. Detta ledde till diskussioner 

som gjorde att barnen ville hjälpa varandra.” 

”Speciellt om de spelar tillsammans med en pedagog som 

lägger fokus på att samarbeta kring frågor och torn. I början 

kändes det som att det viktigaste för varje barn var att svara 

rätt och det spelade ingen roll om de andra hade rätt eller fel, 

så där fick man som pedagog hjälpa till.” 

”Tärningen: De räknar prickar och pratar, hjälps åt för att 

komma framåt. Berättar var de stod någonstans eller om de 

går åt fel håll” 

Förskollärarna såg att barnen samarbetade när de skulle komma fram till hur de skulle 

bygga tornet. Barnen samarbetade även mycket i situationer då tornet rasade av olika 

anledningar. Barnen hjälptes då åt att bygga upp eller laga tornet. Ibland valde 

förskollärarna att först dela upp klossarna till barnen innan de spelade. Vid de tillfällena 

såg förskollärarna mindre samarbete och barnen föredrog att bygga ett eget torn av sina 

klossar. När förskollärarna istället förvarade alla klossar tillsammans och lät barnen ta 

klossar när de svarade på frågorna såg förskollärarna mer samarbete i tornbyggandet.  

Förskollärarna beskriver en vilja hos barnen att hjälpa varandra och de samarbetade för 

att finna ett gemensamt svar. Tärningen och prickarna på spelplanen öppnade upp för 

samarbete då barnen hjälptes åt att räkna prickar och att räkna antalet steg deras pjäser 

skulle ta. 

 
6.3 Hur bidrar spelet till lärande? 

”Att jämföra olika djur (eller andra begrepp) med 

varandra. Se likheter och olikheter i naturen. Ex: Vad är 

skillnaden mellan en haj och en gädda? Barnens 

förkunskaper kom fram i spelet och pedagogen kunde 

använda dessa kunskaper i sitt fortsatta arbete.” 

”Frågorna var varierande i svårighetsgrad vilket ledde 

till att man skulle kunna utveckla vidare. De lättare 

frågorna skapade bättre självkänsla” 
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”Att vänta på sin tur, lyssna på varandras svar och lära 

av varandra”. 

Förskollärarna har sett att barnen använder spelet för att jämföra olika djur med 

varandra. Ett exempel som lyfts upp är; ”Vad är skillnaden mellan en haj och en 

gädda?” där barnens förkunskaper synliggjordes. Frågornas varierande svårighetsgrad 

gav förskolläraren möjlighet att utveckla frågorna vidare. Förskollärarna såg även att de 

frågor som de ansåg som lättare bidrog till bättre självkänsla hos barnen. Förskollärarna 

uttrycker också att frågornas innehåll är relevanta och bidrar till ett naturvetenskapligt 

utforskande samt att spelupplägget bidrar till socialt lärande i samband med att barnen 

behöver vänta på varandra samt lyssna till varandras svar. 
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7.0 Diskussion 
7.1 Inledande diskussion  
Den sociokulturella teorin är utgångspunkt för reflektion och diskussion i det här 

avsnittet. Att språket och det sociala utbytet är verktyg för lärande och förståelse 

(Elfström, 2008) speglas i det här spelet på flera sätt. Spelet är uppbyggt så att spelarna 

ska hjälpas åt att svara på frågor för att gemensamt vinna över spelet och många frågor 

är formulerade så att det inte alltid finns ett givet svar utan det kan finnas flera svar som 

är korrekta. Detta gör att det finns utrymme för barnen att samtala om svaren. Utöver 

frågorna är spelplanen designad med estetiskt tilltalande bilder för att skapa nyfikenhet 

och samtal kring vad barnen ser på spelplanen. En tredje del i spelet som bygger på en 

sociokulturell teori är det faktum att spelarna inte spelar mot varandra. Målet med spelet 

är att bygga tornet tillsammans och tanken är att skapa en känsla av samhörighet och 

gemenskap hos spelarna. 

 

Naturvetenskap i förskolan är ett ämne som behövs i dagens samhälle och den generella 

kunskapsnivån och miljömedvetenheten ökar i förskolans verksamhet. Genom kunskap 

inom naturvetenskap kan vi bättre förstå hur vi ska värna om miljön. Skolverket 

formulerar i läroplanen huvudsakligen tre punkter som berör naturvetenskap.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och 

för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap,” 

                  (Skolverket, 2016, s 10) 
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7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Samtal 

Vygotskij beskriver samspel och socialt utbyte som avgörande för barns möjlighet att 

förstå nya saker och utvecklar det med att språket och samtalet är de viktigaste verktyg 

barnen har för att tolka och bearbeta kunskap (Williams, 2001). Spelet fungerar som en 

plattform för samtal och i kombination med förskollärarens aktiva medverkan kan spelet 

bidra till barns utveckling, dels språklig, dels kunskapsmässig. I det här utförandet är 

kunskapsområdet begränsat till naturvetenskap men spelet som koncept kan appliceras 

på andra kunskapsområden genom att tillföra nya frågekort med nya ämnen. Dock är, 

som tidigare nämnts, spelet inte begränsat till frågekortens ämnen. Förskolläraren kan 

föra samtalet vidare kring andra ämnen och barnen kan själva ta initiativ utforskande av 

språk och läsande när de tolkar texten på korten vilket Elfström (2008) beskriver som 

viktigt i processen där barn tar till sig kunskap. Exempel på andra områden som kan 

vävas in i spelandet är matematik, när de räknar prickar på tärningen och spelplanen, 

samt estetik i form av färger och illustrationen på spelplanen. Ett av enkätsvaren 

beskriver hur de frågor där svaret inte var helt givet eller där det fanns flera 

svarsalternativ skapade samtal kring innehållet och dessa samtal stannade inte alltid 

kvar kring den ursprungliga frågan. Med förskollärarens hjälp kunde samtalet föras 

vidare utanför de områden vi förväntat oss av spelet. Barn har lättare att vilja ta till sig 

kunskap om de kan relatera till lärandeobjektet (Inan, Trudle och Kantor, 2010). 

Frågorna i spelet varierar på så sätt att en del har ett givet svar och en del har flera rätta 

svar. Den senare sortens frågor ger barnen utrymme för att samtala om ämnet och föra 

samtalet utanför spelets ramar. Det ger barnen möjlighet att lyfta tankar och funderingar 

de har som de annars inte tänker på eller får möjlighet att lyfta. Utöver möjligheten till 

att lyfta tankar hos barnen kunde spelet öppna upp för barn som annars var mer tysta 

och inte tar för sig så mycket. Genom att ha ett samtalsämne där frågekorten blir ett stöd 

för samtal kan de tysta barnen ta mer plats genom eget intresse och därmed efterfråga 

fler frågor och mer utförlig information. Förskolläraren har en viktig roll i de 

situationerna för att stödja barnens nyfikenhet (Williams, 2001). Det kan innebära att 

hjälpa barnen formulera sina hypoteser eller att ställa följdfrågor som hjälper barnen 

vidare i tankebanorna. En del frågor är svårare än andra och då kan förskolläraren hjälpa 

till genom att förklara frågorna eller förenkla dem lite för att anpassa dem till barnets 

nivå, samtidigt som frågan kan utmana barnet vidare.  
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En av testförskolorna nämnde att de valde frågor utifrån vilka barn som skulle svara för 

att kunna förse dem med en lagom svår utmaning. Eftersom naturvetenskap innehåller 

avancerade ord och begrepp kan förskolläraren agera byggställning och stötta barnen, 

det som Smidt (2010) beskriver som scaffolding. 

7.2.2 Samarbete 

När barnen spelade spelet samarbetade de mycket med varandra kring tornbyggandet. 

Under skapandeprocessen kom vi fram till att tornbyggandet skulle tjäna syftet att 

komma ifrån tävling barn mot barn och i stället främja ett samarbete mellan barnen. Det 

faktum att barnen lyckas tillsammans är bra för att stärka deras självtro (Kullberg, 

2004). Avsikten, att komma ifrån den individuella prestationen för att lära tillsammans, 

var något som förskollärarnas svar visade att spelet lyckades med. Barnen arbetar 

tillsammans men det tog förskolorna lite tid att komma förbi tanken på spelet som en 

tävling mellan barnen. När spelidén etablerats i barngruppen uppskattades den av både 

personal och barn och spelet bidrar till en gemenskapskänsla i barngruppen. Williams 

(2001) beskriver konceptet Peer Collaboration som ömsesidigt engagemang. Det 

innebär att barn lär genom att tillsammans lösa problem och uppgifter. Barnen behöver 

samarbeta för att vinna det här spelet. Vygotskij beskriver hur samspelet och samarbetet 

är viktigt för barns utveckling (Williams, 2001). Samspelet som kommer av det kan 

bidra till gemenskapen både då de får möjligheten att lyckas tillsammans och då spelet 

kan vara ett verktyg för att hjälpa barnen lära känna varandra. Konceptet att känna 

tillhörighet och bekräftelse är enligt Breinhild Mortensen (2008) viktigt för att ta till sig 

nya kunskaper. Precis som att förskolläraren är aktiv och stöttande inom 

kunskapsutveckling behöver denne vara aktiv i samspelet och relationsbyggandet och 

hjälpa barnen förstå varandra (Williams, 2001). Utöver tornbyggandet kunde barnen 

samarbeta i situationer vi inte förutsett. De samarbetade genom att räkna prickarna på 

tärningen och spelplanen samt att de hjälpte varandra att tolka färgkodningen av 

frågekort och spelplan dvs vilket frågekort som tillhörde vilken miljö. 

7.2.3 Lärande 

Under spelomgångarna har förskollärarna sett många olika delar där ett lärande kommer 

in. Det som är intressant är att de har sett andra saker än det vi hade tänkt oss att de 

skulle se från början. De har till exempel sett att barnen har jämfört bilder/begrepp, 

börjat se likheter och olikheter i den svenska naturen.  
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Som förskollärare är det viktigt att låta barnen lyfta egna erfarenheter och synliggöra att 

varje individ besitter en mångfald av tankar och idéer kring samma fenomen vilket kan 

bli en förutsättning för barns samlärande (Williams, 2001). Genom interaktion med de 

som befinner sig i en viss situation skapar barnen meningsfulla sammanhang där samtal 

och samspel blir betydelsefulla för lärandet (Williams, 2001). Det kan kopplas till 

brädspelet där barnen utbyter erfarenheter och där barnens tidigare kunskaper sätts i 

sammanhang som blir till meningsfullhet. Precis som Linder och Breinhild Mortensen 

(2008) beskriver bygger det goda livet på sammanhang och meningsfullhet. Williams 

(2001) nämner att det finns ett flertal studier som visar att barn lär av varandra och de 

modeller som främst lyfts är Vygotskij och Piaget. Den sociokulturella teorin som 

Vygotskij tagit fram är en viktig del av vår studie då vi undersöker om spelet bidrar till 

barns lärande. Vygotskij ser det sociala samspelet som en viktig del i barnens 

utveckling då utveckling och lärande står i relation till varandra (Williams, 2001). För 

att barn ska ta till sig och förstå nya saker behöver kunskapen omsättas i ett relevant 

sammanhang (Inan, Trudle & Kantor, 2010). 

 

Genom att frågekortens frågor har en varierande svårighetsgrad gav vi förskollärarna 

och barnen utrymme att vidareutveckla innehållet samt en möjlighet att möta barnens 

tidigare kunskap. Eftersom spelet inte har fokus på den individuella prestationen kunde 

barnen vara varandras stöd och dela med sig av sina egna erfarenheter. Det blir en 

levande atmosfär där barnen lär av varandra genom diskussion och i samtal. I 

Vygotskijs teorier om barns lärande blir samtalet viktigt då barn lär genom samtal och 

utbyte med andra människor (Elfström, 2008; Smidt, 2010). Vygotskilj beskriver även 

språket som det viktigaste verktyget för att ta till sig nya begrepp, färdigheter och 

kunskaper (Williams, 2001). Utifrån frågornas svårighetsgrad beskriver förskollärarna 

att de har observerat att de tysta barnen tog mer plats och ville ha mer och mer frågor.  

De upplever även att frågornas struktur och variation bidrog med ökad självkänsla i de 

frågor som ansågs lätta. Då förskollärarna kan välja ut frågor som passar till varje 

enskilt barn lyfter förskolläraren barnet och ordet självtro blir centralt då barnet 

övervinner frågorna och därmed ökar den egna tilltron (Kullberg, 2004). Genom att 

bekräfta och se barnet och dess kunskaper stärks barnets tilltro till den egna förmågan 

(Linder & Breinhild Mortensen, 2008; Kullberg, 2004). Eftersom frågorna är inriktade 

på fakta får barnen komma i kontakt med begrepp, termer och ord som är typiska för 

ämnet och utformade på ett korrekt vetenskapligt språk.  
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Redan i tidig ålder är det av vikt att lyfta ett korrekt språk för att barnen ska tillgodogöra 

sig ett varierat och korrekt ordförråd. Naturvetenskap kan vara ett komplext ämne med 

ord och begrepp som kan vara svåra för barn och där kan förskollärarna vara till stöd 

och agera byggställning för barnen genom att förenkla och anpassa innehållet så det blir 

mer hanterbart (Smidt, 2010). Utöver faktakunskaper om djur och natur beskriver 

förskollärarna ett lärande inom sociala färdigheter och demokratiska värderingar. Då ett 

barn i taget slår tärningen, går steg och svarar på frågor behöver de övriga barnen 

invänta sin tur och alla deltagare ges lika utrymme att svara på frågorna. Vid 

utformandet av spelreglerna var vi medvetna om att spelet skulle bli tidskrävande att 

spela, därför valde vi att utforma spelet så att spelarna skulle hjälpas åt att svara på 

frågorna. På så sätt är barnen aktiva deltagare i alla moment i spelet och koncentration 

och intresse bibehålls. Turtagning har även det ett läromoment och respektfullt beteende 

gentemot andra människor är en aspekt av demokratiska värderingar. Demokrati innebär 

även alla barns rätt att få komma till tals och bli lyssnade på. Förskolans läroplan 

framhåller att förskolans uppdrag är att sträva efter att barnen utvecklar öppenhet, 

respekt, ansvar, självständighet samt en vilja att hjälpa andra, att se sitt eget värde och 

att människor kan ha olika värderingar (Skolverket, 2016). 

 

7.3 Vår framtida produktutveckling 
Vidare har vi analyserat resultatet utifrån hur spelet kan vidareutvecklas. Vilka vinster 

har vi med spelet i det utförande vi har nu och vilka begränsningar finns? Hur kan vi 

komma förbi dessa begränsningar och vilka effekter får förändringar på spelets 

koncept? Denna del av diskussionen är inte begränsad till frågorna som ställs i enkäten. 

Den innefattar även samtal med förskollärarna om spelplanen och deras upplevelse av 

att barnen fortsätter samtala och diskutera nya frågor och att de efterfrågar mer 

information om något av innehållet i korten eller spelplanen. Barnens kreativa sätt att 

arbeta med spelet på egen hand har fått oss att vilja ta utvecklingen vidare. Vi vill 

vidareutveckla spelet efter denna studie och anpassa spelet så att det blir enklare för 

barnen att spela det själva utan vuxna men ändå lära sig något av det. Vi ser flera 

tänkbara möjligheter. Den första är att ta bort start och mål samt siffrorna på spelplanen. 

En av förskollärarna berättade att barnen förvirrades av siffrorna samt att denne 

upplevde att barnen fastnade på havets frågor varje spelomgång vilket resulterade i att 

de nästan aldrig hann till skogen som är brädspelets sista miljö.  
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Genom att ta bort start och mål kan barnen själva bestämma vart på spelplanen de vill 

starta vilket gör att det är större möjlighet att alla miljöer besöks. Förskolläraren kan 

även begränsa antal klossar beroende på hur lång tid de har avsatt för att spela 

brädspelet, vilket gör att spelet inte blir lika tidskrävande. En annan variant är att 

digitalisera spelet, antingen genom att skapa en hemsida eller en applikation där 

innehållet i frågorna kan bli upplästa och där det finns olika svarsalternativ på varje 

fråga. Detta är en variant som är väldigt tidskrävande och avancerad vilket kräver att vi 

skaffar oss kunskap kring programmering men det är ett sätt att närma sig barnens 

initiativtagande och gör att spelet kan användas mer spontant. Ett annat alternativ som 

vi har diskuterat med förskollärarna på testförskolorna är att förenkla våra befintliga 

kort och istället bara ha bilder där barnen kan diskutera med varandra om vad de ser. 

Det kan till exempel vara en hund och en varg. Tänkbara frågeställningar kan vara; Vad 

är skillnaderna mellan dem? Finns det några likheter mellan en varg och en hund? Hur 

ser vargen respektive hunden ut? Vart lever vargen och vart lever hunden? Vad äter 

dem? Ytterligare en variant har uppkommit efter vi fått in enkätsvaren och det är att ha 

samma upplägg men att frågorna ändras till fler öppna där barnen har mer frihet till 

egna hypoteser och funderingar samt fler slutna frågor med rätt eller fel svar, för att 

förenkla för de barn som inte vågar ta plats och istället begränsa till ja/nej, sant/falskt 

eller rätt/fel frågor. Den sista varianten vi har diskuterat är att göra liknande brädspel 

fast med andra ämnen som berörs inom förskolan så som språk, matematik, teknik, 

fysik, kemi mm.  

 

7.4 Avslutande reflektion 
En fråga som uppkom var om spelet kan spelas inomhus och utomhus. Vi ser att spelet 

kan användas både inne och ute, men det förutsätter att det finns en plats att sitta på med 

bord. Ett annat alternativ är att använda delar ur spelet som till exempel frågekorten 

under en utevistelse. Det kan vara att visa barnen frågekortens bilder och tillsammans 

försöka hitta något av detta under utevistelsen. Genom att samtala om bilderna kan 

förskolläraren lyfta frågor om skillnader och likheter mellan djur, växter, träd och ha 

frågekorten som stöd för att väcka frågor hos barnen. Det går att samtala om olika 

miljöer så som vårt spel är uppbyggt och synliggöra och utforska vad som finns i de 

olika miljöerna både med hjälp av frågekorten och genom att besöka dessa miljöer. Det 

går att synliggöra vad flora och fauna står för och vad ett naturfenomen är och hur det 

uppstår.  
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De träd, växter och djur som vi har nämnt inom våra miljöer kanske finns i andra 

miljöer också som t.ex. ugglan och daggmasken. De flesta ugglor ses i skogen men det 

finns även en art av uggla som heter jorduggla som föredrar öppna fält och ängsmark. I 

spelet nämner vi daggmasken i miljön ängen/jorden, men maskar kan även ses i 

stadsmiljö exempelvis när det regnar eller vid trädgårdsarbete. Ett annat sätt att använda 

spelet utomhus kan vara att ta hjälp av en karaktär t.ex. ett gosedjur som ger barnen 

uppdrag och behöver hjälp att svara på frågor om den svenska floran, faunan och olika 

naturfenomen och brädspelets frågor är stöd för aktiviteten. 

 

I de barngrupper som brädspelet har testats på arbetar två till tre pedagoger per 

avdelning där barngrupperna består av ungefär 10–20 barn. Förskollärarna som testade 

brädspelet var eniga om att tidsbristen hade en påverkande faktor i antal gånger de 

kunde spela spelet under testperioden. Då spelet är utformat på ett sätt där en pedagog 

måste vara närvarande för att läsa frågorna tar det upp mycket tid från resten av 

barngruppen. Vi som har tagit fram spelet har byggt upp en tanke kring hur spelet ska 

spelas och utformat spelregler efter det. För oss är upplägget tydligt och vi ser att det 

framgår hur spelet ska spelas medan barnen har haft andra kreativa lösningar att spela 

spelet. Tanken från vår sida var att ha en närvarande förskollärare som finns tillgänglig 

för att läsa frågor, inspirera och fånga upp barnens intresse kring den svenska naturen. 

De gånger barnen har visat intresse för att spela spelet men det inte har funnits någon 

pedagog närvarande har de själva tagit initiativ till att spela. En variant är att barnen har 

på eget initiativ plockat fram spelplanen, spelpjäserna, tärningen och klossarna sedan 

har de börjat spela spelet. De har spelat spelet som vår utgångstanke var men att de har 

tagit bort momentet med korten. Istället för att få frågor när de har gått sina steg som 

tärningen visar så har de fått en byggkloss istället. En annan variant är att de har använt 

frågekortens bilder för att jämföra de olika objekten. Ett exempel som har lyfts upp i en 

muntlig diskussion med testförskolorna är att de har kollat på skillnader och likheter 

mellan till exempel en katt och en räv.  
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Överlag har spelet presterat över förväntan och vi är nöjda med spelidén. Både 

förskollärare och barn har uttryckt uppskattning och en vilja att använda spelet. Barn på 

avdelningarna har frågat efter spelet och nedanstående citat är hämtat ur ett av 

enkätsvaren. 

”Vi tycker att spelets, både pedagogiskt och materiellt sett, 

håller en mycket hög kvalitet”. 

 

Vi har lyckats skapa en produkt som vi kan använda i vår yrkesroll och något vi kan 

känna oss stolta över. Det har varit en mödosam process men samtidigt en lärorik 

process. Inte bara kunskaper om pedagogik och didaktik utan även en möjlighet att 

analysera oss själva och att få lära oss hur vi kan samarbeta, våra styrkor och svagheter 

samt en ökad självinsikt. Vi kan använda oss av spelet för att utveckla vårt och våra 

kollegors arbete inom förskolan och vi tar med oss lärdomar från skapandeprocessen när 

vi går in i vår yrkesroll.  
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