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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka om ett egentillverkat brädspel om kost och hälsa, är ett bra 

inlärningsmaterial att använda sig av och om kön har någon betydelse vid användandet av 

spel. Spelet (vid namn, Hälsostigen) som användes i studien är planerat och utformat av mig 

och en kurskamrat. För att utföra undersökningen och få ett bra resultat spelades spelet med 

31 barn vid tre olika tillfällen uppdelade i grupper om fyra barn i varje grupp (förutom en 

grupp som bestod av tre barn.) Barnen var från två olika förskolor uppdelade på totalt fyra 

avdelningar (ålder 4-5 år) samt från en skola. Barnen från de två olika förskoleklasserna var 

även från två olika städer. Studien visade att barnen höjde sitt resultat signifikant efter att ha 

spelat detta spel. Denna studie visade även att placeringen i spelet inte hade någon betydelse 

för hur mycket barnen lär sig, det viktigaste är att delta i spelet. Vidare visade denna studie att 

spel är lika bra för pojkar som för flickor, eftersom det inte gick att se någon skillnad mellan 

könen, varken rent kunskapsmässigt eller vilken som var initiativtagare i spelet. Med stöd från 

denna studie anser jag att spel är ett bra verktyg att använda sig av för inlärning av olika slags 

kunskap. Det är ändå viktigt att man kan använda spel i kombination med annan typ av 

inlärning, så att man når ut med kunskapen till alla barn trots olika inlärningsstilar. 
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1 Inledning 
 

Larmrapporter har kommit ut från livsmedelsverket om att allt fler barn blir feta och mer 

stillasittande. I en riksomfattande undersökning som utfördes år 2003 på 4 -, 8-, och 11- 

åringar, visade man att av 2495 barn var 17-23 % överviktiga, varav 1-4 % led av fetma. 

Intaget av frukt hos dessa barn i undersökningen var alldeles för lågt, omkring hälften av vad 

som rekommenderas varje dag. Livsmedelsverket menar också att en hög läskkonsumtion är 

en bidragande faktor till övervikt bland barn. (Livsmedelsverket 2007) 

    Undersökningar utförda av Girardi m.fl. (2005)  och Amaro m.fl. (2006)  menar att spel är ett 

bra verktyg att använda sig av för att stimulera inlärningsprocessen. Efter att ha tagit del av 

livsmedelsverkets larmrapporter och egna erfarenheter om att man inte arbetar så mycket med 

kostens betydelse i förskolor och skolor, fick en kurskamrat Angelica Enander (länk) och jag 

en idé om att vi skulle utforma ett spel om kost och hälsa. Studiens syfte var att undersöka om 

spelet påverkar barnens kunskap efter att de har deltagit i detta spel. Vidare ville jag även 

studera denna inlärning med hjälp av spel ur ett genusperspektiv. Svaleryd (2005) och även 

Wahlström (2003) skriver att barnen formas utifrån våra förväntningar och att pojkar och 

flickors ageranden är ett resultat utifrån våra förväntningar på dem. Om vi har en förväntan att 

det är fler pojkar som vill vinna än vad det är flickor, hur blir resultatet då om kunskap lärs ut 

via ett spel? Kan pojkar med omgivningens förhoppningar att de alltid vill vinna, ta till sig 

kunskap genom ett spel eller passar det bättre till den lugna flickan? Är det någon skillnad på 

hur flickor och pojkar tar till sig kunskap i detta spel eller spelar det ingen roll vilket kön man 

har för denna typ av inlärning? 

Jag anser att det viktigt att arbeta mer med kostens betydelse i förskolor och skolor. En 

förutsättning för att orka med dagen i förskolan eller skolan är att ha en bra inställning till 

kosten och hur den påverkar vår kropp och hälsa. Tanken med denna undersökning är att 

studera om barnen kan introduceras i ämnet om kost och hälsa, att ge dem en baskunskap 

inom detta område och om detta kan ske genom ett lustfyllt lärande, som jag tror att spela 

innebär för barnen. Genom att locka barn till inlärning ges en möjlighet att genom glädje ihop 

med kamrater nå målet.  

 

1.1 Syfte  

 
Syftet med denna undersökning är att studera om spel är ett bra hjälpmedel att använda sig av 

vid inlärning om kost och hälsa. Vidare är syftet att undersöka om kön har någon betydelse 

vid den här typen av inlärning med spel. 

2 Bakgrund 

 

Läroplanen för förskola och skola tar upp delar som beskriver verksamhetens utformning, 

viljan är att uppnå ett lustfyllt lärande där inlärning sker med hjälp av olika verktyg men även 

genom lek som är en central roll i de yngre barnens liv. Läroplanen tar även upp barnens rätt 

utifrån de stereotypa könsrollerna. 
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”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Lpfö 98 s 4). 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” (Lpo 94 s. 5). 

Vidare skriver läroplanen att; 

     

  ”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 98 s.4)   

 

2.1 Litteraturgenomgång  

 

2.1.1 Vygotskijs teori på inlärning  

 

Strandberg (2006) tar upp Vygotskijs teori och tankar kring pedagogiken. Författaren 

beskriver Vygotskijs teori inom utvecklingspsykologin som fascinerande. 

”Han nöjde sig inte med att förklara vad barnet kan och vad barnet är. Han 

uppmärksammade på vad barnet ännu inte är” (2006 s. 168)  

 Författaren menar att hans teorier handlar om att barnen kan lära sig saker oberoende av 

mognad eller olika stadier. Vygotskijs teori bygger på att kunskap kan organiseras, genom 

aktivitet, interaktion och delaktighet (Vygotskij 1929, citerad i Strandberg 2005). Vidare 

menade han att barnet med hjälp av den vuxna eller tillsammans med en kamrat kan ta till sig 

den kunskap som är viktig. Att ta hjälp av en kamrat, eller en ”fiffig kompis” som han 

uttryckte det, såg Vygotskij som ett moment i inlärningen, det gynnade lärandeutvecklingen 

för den som fick vara den ”fiffiga kompisen” och även den som behöver hjälp genom 

interaktionen med en kamrat. Genom att samarbeta och tillsammans utbyta erfarenheter ska 

den egna kunskapen växa och på så vis gagna inlärningen.   

  Vygotskij delade in lärandeprocessen i två delar, först inträffar den som yttre aktivitet, 

genom samarbete och/eller med hjälpmedel, sedan som inre, där den överförs och görs om till 

det jag lärt mig, en inre aktivitet. 

   

           Yttre aktivitet                                                                           Inre aktivitet/tankar 

   

 

För att nå den yttre aktiviteten ansåg Vygotskij att användandet av verktyg var ett bra medel 

att ta till. Med verktyg menade han de enkla medel som finns att tillgå i vår vardag, 

miniräknaren till att förstå matematik eller böcker för att ta reda på olika slags information. 

Vygotskijs teori beskrivs med att ”lärande är aktivitet” (s. 169) genom att testa det man inte 

Yttre och inre processer 

             hör ihop 
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riktigt kan än leder till en färdighet som i sin tur successivt leder till att man bygger upp sin 

intelligens. (Strandberg 2006) 

 

       2.1.2 Gardners teori på inlärning  

 

Bergström (2001) beskriver Harvardprofessorn och psykologen Howard Gardners syn på 

människan. Enligt författaren delade Gardner in människan i ”sju intelligenser” men endast ett 

fåtal av dessa kategorier dominerar i undervisningen idag. De fysiskt centrerade barnen har 

det inte lika lätt i skolan. De behöver ta till sig kunskap på det kinestetiska taktila sättet, men 

den svenska skolan idag fokuserar mer på de elever som är emotionellt centrerade, det vill 

säga de barn som har lättast att ta till sig kunskap och information genom att höra det.                          

(Bergström 2001). Även Steinberg (1994) tar upp de ”sju intelligenserna” där författaren på 

sitt vis tolkar Gardners kategorier som sådant: med logisk- matematisk intelligens innebär det 

att barnen har lätt för att se sammanhang och tänka analytiskt, de som har visuell-spatial 

intelligens har lätt för att lagra minnesbilder, medan de barn som har stor verbal intelligens 

uppfattas som ”pratiga”, de minns bäst genom att återberätta det de hört, social intelligens har 

de barn som har lätt för att skapa nätverk och har en väldigt social förmåga. Musikalisk 

intelligens är då barnen bäst tar åt sig kunskap genom rytm, toner och musik.  Den sjätte 

intelligensen är fysisk intelligens, även kallade de kinestetiska barnen som lär sig genom att 

känna och vara aktiva i sitt lärande och den sista intelligensen som är individuell intelligens 

beskriver han som de barn som vill vara för sig själva och tänka och fundera.  Beroende på 

vilken intelligens-kategori vi tillhör har vi olika behov av hur inlärning bör tillämpas på bästa 

sätt. Vidare menar även Steinberg att skolan endast uppmuntrar ett fåtal av dessa. Vilket gör 

att en del barn går miste om kunskap de kunde få om den lärdes ut på ett sätt som var anpassat 

efter den enskilde individens intelligens (Steinberg 1994). 

 

2.1.3 En tredje syn på inlärning 

 

Boström & Wallenberg (2005) som är erfarna lärare och utbildare har under ledning av fil.dr. 

John Steinberg läsåret 1994-1995 och gästprofessorn Michael Grinder skrivit en bok där de 

delar in elever i fyra olika typer av inlärare; den taktile som lär sig med händerna, den 

kinestetiske som lär sig via känslor eller praktiskt arbete, den auditive som använder hörseln 

för att lära sig på bästa sätt samt den visuelle som lär sig via synen. Även dessa författare 

påpekar att skolan inriktar sig på vissa inlärningsstilar, den visuella och auditive eleven och 

mindre på de andra eleverna. Dock menar författarna att vi idag vet att de kinestetiska och 

taktila sinnena är mer dominant bland elever och att detta dessutom är mer uttalat hos pojkar. 

De poängterar vikten av att skapa en skola för alla och menar vidare att utan kunskap om de 

olika inlärningsstilarna och vetskapen om hur man hittar inlärningsstrategier till de olika 

eleverna blir det omöjligt att lyckas med det. (Boström & Wallenberg 2005) 
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2.1.4 Tidigare studier om spel som läromedel 

 

Girardi m.fl. (2005) tillverkade ett spel inom medicin som testades på ett antal personer. 

Undersökningen gick ut på att eleverna delades in i grupper där ena gruppen fick läsa sig till 

kunskap inom ett visst ämne medan den andra gruppen både fick läsa sig till kunskap men 

även spela ett tillverkat spel. Tester som gjordes före och efter visar att kunskapen hos 

eleverna som hade spelat detta tillverkade spel var högre än de som bara hade läst sig till 

denna kunskap. Författarna menar också att resultatet visar att spel är ett bra verktyg att 

använda sig av för att stimulera inlärningsprocessen. Resultatet visade att av 97 elever så 

tyckte 94,4% att det hjälpte dem att förstå ämnet på ett bättre sätt och 97,2%  tyckte att spel 

var en bra inlärningsteknik. Eleverna ansåg också att ämnet blev mer intressant genom spelet. 

Dessa två grupper fick också ett test före och efter studien för att se om kunskapen höjts 

något. Båda grupperna hade samma resultat, men i gruppen där spelet spelades stannar 

kunskapen kvar längre i och med aktivt lärande och ett ökat engagemang. (Girardi m.fl. 2005) 

     En annan studie som gjorts om spelets påverkan på inlärningen utfördes av Amaro m.fl. 

(2006). I studien var 291 elever involverade och de var indelade i två grupper. 

Undersökningen varade i 24 veckor. En grupp skulle spela ett brädspel med frågor om 

näringslära vid namn Kalédo ca 15-30 minuter i veckan och den andra gruppen fick enbart ett 

frågeformulär och inte tillgång till spelet. Resultatet från den undersökningen visar att 

gruppen som spelade Kalédo hade en högre kunskap om näringslära och även lägre BMI än 

den grupp som enbart fick ett frågeformulär. Författarna menar att utifrån undersökningen 

skulle Kalédo vara ett effektivt verktyg att använda sig av då barnen ska lära sig om hälsosam 

mat. Man menar dock att mer forskning behövs för att undersöka hur länge det goda resultatet 

höll i sig (Amaro m.fl. 2006).  

 

2.1.5 Synen på pojkar och flickor 

 

Wahlström (2003) som är förskolechef och konsult i jämställdhetsfrågor beskriver att vi 

vuxna utifrån våra förväntningar styr vårt agerande och på så vis skapar de roller där vi delar 

in pojkar och flickor under icke könsneutrala roller. Har vi en förväntan att pojkar ska vara 

bråkiga och ta för sig mer än flickor eller att pojkar intar huvudrollen medan flickor tränar på 

birollen skapar vi också en miljö för barnen att uppträda på ett sådant sätt. Författaren skriver 

att barnen tidigt övar sig in i rollen att vara pojke eller flicka eftersom omgivningen visar hur 

de olika könen ska vara för att uppfylla våra förväntningar. Även sagor som är vanligt i 

barnens vardag ger ett budskap om att huvudrollen är en pojke och att flickor ofta ska bli 

räddade eller är den svaga i berättelsen (Wahlström 2003). Svaleryd (2005) är en annan 

författare som tar upp genusforskning. Även hon anser att utifrån våra åsikter om likheter och 

olikheter vi tror oss finna mellan könen, är det bara våra egna uppfattningar som leder barnen 

in i de könsindelade grupperna, ingenting annat. Vidare beskriver hon flickors uppväxt, hur 

flickor ständigt får uppmärksamhet för deras yttre attribut, hur söta de är eller hur fina kläder 

de har. De får även mycket uppmärksamhet på hur duktiga de är och att de ofta får inta rollen 

som hjälpfröknar åt de busiga pojkarna. Vidare menar Svaleryd (2005) att både pojkar och 

flickor snabbt fångar upp de signaler som finns runt omkring dem hur pojkar ska vara och 

vise versa, något som tydligt går att se genom lek eller andra intressen. 

”Vårt kön spelar en stor roll i hur vi kommer att leva våra liv” (Svaleryd 2005, s. 23)  
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    Tallberg- Broman (2006) tar upp problematiken av att forskning om pojkar och flickor ofta 

görs i könsindelade grupper. Hon menar att det oftast är de barn som sticker ut som syns mest 

i de könsindelade grupperna och som står för stereotypen i gruppen. Därför kan det bli ett 

missvisande resultat då beteenden skapas utifrån olika sammanhang. Författaren menar att 

pojkar uppmärksammas mer i skolan och ges mer egen tid än flickor. I en studie beskrivs 

pojkar med ord som ex. skoltrötta, okoncentrerade, busiga, vill stå i centrum, m.fl. Flera 

forskare menar att pojkars beteenden är deras sätt att hålla ett vist avstånd från det kvinnliga 

könet som dominerar i förskola och skola. (se referens i Tallberg-Broman 2006 - Kryger, 

1990, 1993; Nordahl, 1994,1996). I mindre kommuner har det visat sig att pojkar har ett lägre 

betygssnitt än flickor, något som inte är lika tydligt i större städer. Man förklarar detta med att 

manlighetsbilden passar bättre ihop med skolprestationer och skolarbeten i de större städerna 

där många fäder har studierelaterade yrken. Detta är något som inte är lika viktigt i mindre 

städer. Man poängterar också att en kombination av kön, klass, etnicitet och familjens 

förhållande till skolutbildning påverkar eleven och dess syn på skolan. (Tallberg – Broman  

2006)  

 

2.1.6 Tidigare studier om pojkar och flickor 

 

En forskning som är utförd av Blumberg & Sokol (2004) om pojkar och flickors strategier vid 

användande av videospel visar att pojkar var mer tävlingsinriktade och hade mer bråttom att 

bli färdiga eller att vinna än flickor. Flickorna var mer lugna i detta videospel. Författarnas 

egna teorier att flickorna skulle ha ett större behov av att fråga om hjälp än pojkar visade sig 

vara fel då det inte var någon skillnad i detta avseende bland pojkar och flickor (Blumberg & 

Sokol 2004).  

En annan undersökning utförd av Hyun (2001) visar att det finns skillnader bland pojkar 

och flickor då det handlar om kunskapen om naturen. Flickor har lättare att beskriva begrepp 

som t.ex. växter, djur och berg än pojkar. Författaren menar att det har att göra med att vi 

vuxna influerar flickor i naturbegreppet mer än vi gör med pojkar och att det både är 

biologiskt och socio- kulturellt betingat hur flickor och pojkars intelligens för naturen 

fungerar.  (Hyun 2001) 

 

 2.2 Frågeställning 

 

I studien vill jag med dessa två frågeställningar se om spel är ett bra inlärningsmaterial att 

använda sig av i förskolan och skolan för att stimulera barns inlärningsförmåga.  

 

1. Är spel ett bra inlärningsmaterial att använda sig av i förskola och förskoleklass, vid inlärning 

om kost och hälsa? 

2. Spelar kön någon roll vid inlärning genom spel? 
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3 Metod 

 

Metoden delas in i fyra underrubriker, urval, datainsamlingsmetod procedur, och analysmetod 

där varje del beskriver tillvägargångsätten och hur materialet bearbetats. Studien grundar sig 

på det egentillverkade brädspelet vid namn ”Hälsostigen” som en kurskamrat Angelica 

Enander och jag har utformat. Spelet har sedan spelats på följande sätt: 

 

3.1 Urval 
 

I undersökningen deltog 31 barn i åldrarna 5-6 år från två olika städer, varav 15 var pojkar 

och 16 var flickor. Barnen valdes ut slumpmässigt utifrån de informationsbrev (Bilaga 1) som 

delats ut till barnens vårdnadshavare. Med det innebär att informationsbrev skickades ut till 

alla familjer, men att endast några användes i studien. Tanken var att det skulle vara både 

pojkar och flickor för att kunna studera om kön har någon betydelse när spel används som 

verktyg för att uppnå god inlärning. Studien utfördes på två förskolor med barn från fyra 

avdelningar och en skola med barn från två förskoleklasser. Det var enbart i förskoleklasserna 

jag var känd sedan tidigare. För att fastställa resultatet för initiativtagare valde jag att endast 

titta på de grupper som bestod av två pojkar och två flickor (markerade med 2+2 i protokollet, 

bilaga 2). Det fanns några grupper där könskvoten var skev och dessa fanns inte med i denna 

analys, på grund av att jag ville få ett så korrekt resultat som möjligt och resultatet kunde bli 

missvisande om alla grupper användes. (Bilaga 2)  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

 

För att få en uppfattning och kunna mäta om barnen tar till sig informationen genom att spela 

detta spel, ställdes det frågor (Bilaga 3) och barnens svar antecknades i protokoll. Dessa 

frågor ställdes enskilt till alla barnen innan det första speltillfället för att testa deras 

förkunskaper om kost och hälsa. Dessa frågor upprepade sig i form av frågekort vid de tre 

olika speltillfällena. Efter sista speltillfället ställdes åter samma frågor till barnen. Svaren 

noterades i samma dokument som använts vid de olika speltillfällena (Bilaga 2).  

   Innan spelets början erhölls lite bakgrundsinformation om varje barn genom att de fick 

berätta om sin ålder, vilken månad de fyller år och om de hade syskon och deras kön 

noterades. Spelet varade mellan 10-20 min, den vuxne (i det här fallet jag själv) var med för 

att läsa frågorna, berätta svaret eller leda dem till rätt svar. En medveten tanke fanns hos mig 

vid speltillfällena om att se vem som tog initiativet under spelets gång. Den bestod av den 

sammanlagda informationen under hela spelet, om det var en flicka eller en pojke som 

initierade eller styrde spelet. Resultatet antecknades sedan i protokollet (Bilaga 2). 

   Alla grupper fick spela detta spel om kost och hälsa tre gånger och därefter analyserades 

resultaten. 
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3.3 Procedur 
 

Informationsbrev skickades ut till barnens vårdnadshavare där undersökningen beskrevs och 

hur studien skulle gå till väga (Bilaga 1). Där togs även studiens syfte samt anonymitet upp 

och där fanns också telefonnummer till mig och handledaren om eventuella frågor behövdes 

besvaras. Jag valde att skicka ut informationsbrevet till alla barnen i gruppen/klassen för att 

vara säker på att få ihop tillräckligt många barn som skulle delta i studien. Efter att ha fått 

godkänt av föräldrarna att deras barn kunde var med i studien, delades barnen in i grupper 

med fyra barn i varje grupp, förutom en grupp som bestod av tre barn. Barnen skulle spela 

brädspelet vid tre olika tillfällen (se bild 1 och 2 nedan).  Innan det första speltillfället ställdes 

de frågor som nämns under rubriken ”datainsamlingsmetod” till barnen. (se bilaga 3)  

   I listan över speltillfällena (bilaga 2) antecknades vilket kön som var initiativtagaren vid de 

olika speltillfällena. Med initiativtagare menas den person som såg till att spelet fortlöpte som 

det skulle, t ex vem som skulle slå tärningen, ta ett frågekort eller ”skyndade på” de andra i 

gruppen.  

   Spelets utformning är sådan att spelplanen är en skog och barnen är frukter som vandrar 

runt på stubbar (se bild 1). Frukterna är tillverkade av cernitlera och är lite större än vanliga 

pjäser för att barnen lätt ska kunna greppa dem. Spelet styrs genom att barnen får kasta en 

tärning och därefter vandra runt på spelplanen med sina pjäser (se bild 2). Under spelets gång 

stöter frukterna på olika saker. Det kan t ex vara skyltar där det frågas vad som är en bra 

frukost eller en bra lunch, virvelvindar som tar frukten upp till en annan värld och frågetecken 

på vissa stubbar som betyder att man får ta ett frågekort. Svarar barnet rätt på frågan får 

frukten stå kvar, men svarar barnet fel får man backa ett steg. Vi ville genom detta 

tillvägagångssätt att barnet skulle stimuleras att vilja svara rätt och därigenom lockas till 

inlärning. 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 
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Bild 2      

 

3.4 Analysmetod 

 

Utifrån vad som antecknats på protokollet (Bilaga 2) ifrån de tre speltillfällena har analysen 

skett med hjälp av ett statistik program, STATISTICA (StatSoft inc. 2005). För att testa om 

differensen mellan förtest och eftertest användes ett sk Wilcoxon matched-pairs test. För att se 

om det fanns ett samband mellan rankingvärde och resultat utfördes en korrelationsanalys. 

Analys om skillnaden mellan pojkar och flickor testade i ett sk Mann-Whitney test. För att 

analysera initiativtagare har jag använt protokollet över speltillfällena (se bilaga 2) 

4 Resultat 

 

Följande del ska ge svar på studiens frågor om spel är ett bra verktyg att använda sig av och 

om kön har någon betydelse om inlärning sker via ett spel. Resultatet från speltillfällena 

presenteras under följande stycken och visas i form av figurer och förklaringar. 

   I resultatdelen förekommer ett antal statistiska begrepp som hjälpmedel för tolkningen av 

resultaten. Nedan följer förklaringar på begreppen.  
 

 

 

 



[12] 
 

Signifikant 

”signifika´nt, som utgör ett påfallande tydligt tecken (på visst förhållande etc.); (särskilt om 

siffervärden e.d.) som har en grad eller en omfattning som knappast kan bero av slumpen 

”.( 2 0 0 8 - 1 1 - 0 4  N A T I O N A LE N C Y K L O P E D I N  •  K O R T  http://www.ne.se/artikel/1513224) 

 

”Tre vanliga signifikansnivåer är 0,05, 0,01 och 0,001 eller, som man ofta skriver, 5 %, 1 % 

och 0,1 %. Normalt används gränsen 0,05 för att anse att det finns signifikanta skillnader i 

försöket.” 

 

Hypotes 

”Allmänt, ”möjligt svar på en fråga”, prövbart antagande. Av ett grekiskt ord som betyder 

förutsättning”.  

Hypotesprövning och signifikansnivå 

”Metod som är vanlig när hypotesprövningen görs med hjälp av ett statistikprogram för 

dator. Programmet beräknar sannolikheten P att få minst så stor skillnad som konstaterats 

mellan det observerade värde som ett slumpmässigt urval ger och det värde som förväntas 

enligt en nollhypotes, givet att nollhypotesen är sann. Användaren får sedan själv avgöra hur 

det erhållna P-värdet ska bedömas. Allmänt kan sägas att om P är ”litet” förkastas 

nollhypotesen, är P ”stort” förkastas den inte.” Vanligt är att – beroende på prövningens 

resultat – välja någon av varianterna nedan. Anm: Tecknet * kallas asterisk [asteri´sk]; ordet 

av ett latinskt ord som betyder stjärna.” 

  

 

  P > 0,05 
Icke-signifikant skillnad (nollhypotesen kan inte 

förkastas) 
  

  P < 0,05 

 

*= Enstjärnig signifikans, man kan förkasta 

nollhypotesen att det inte finns någon skillnad i 

mätvärden mellan grupperna.  

  

  P = <0,01 

 

**= Tvåstjärnig signifikans, som ovan men nu är 

det bara en procents chans att skillnaden mellan 

gruppernas mätvärden beror på slumpen  

  

  P =0,001 

 

***= Trestjärnig signifikans, som ovan men nu 

är det endast en tiondels procent chans att 

skillnaden mellan gruppernas mätvärden beror 

på slumpen (mycket hög signifikansnivå)  

 

 

 

( 2008-11-24 http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/index.htm) 

http://www.ne.se/artikel/1513224
http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/index.htm
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4.1 Är spel ett bra inlärningsmaterial att använda sig av i förskola och 

förskoleklass? 

 

Resultaten som barnen hade på förtestet och eftertestet räknades samman för att få en 

totalsumma av de gemensamma poäng som barnen fick tillsammans. Skillnaden mellan 

barnens för- och efterkunskaper är differensen, som är mått på hur mycket barnen lärt sig 

genom att spela kost-och-hälsaspelet (Figur 1). Resultatet från denna studie visar att barnen 

rent poängmässigt hade fler poäng efter att ha spelat spelet tre gånger än innan. Denna 

förändring i antal poäng ger en bild över om spelet var ett bra inlärningsmaterial att använda 

sig av för inlärning om kost och hälsa.  

 

  

Figur 1 Barnens totala poäng på förtestet, eftertestet och differensen (eftertest minus förtest) .  

 

I ett test om signifikansnivån på differensen för alla deltagande barn visade att det var en 

trestjärnig signifikant skillnad i antal poäng som barnen fått i eftertest jämfört med de poäng 

som de fick innan de hade börjat med spelet (Z= 4.622, p < 0.001, N =31, Wilcoxon matched 

pairs test) Detta innebär att barnens kunskapsnivå har höjts på ett betydligt sätt inom ämnet 

kost och hälsa efter att de spelat spelet tre gånger. Barnens sammanlagda resultat låg på 250,5 

poäng innan första spelomgången och på 406 poäng efter att den tredje spelomgången hade 

genomförts med barnen. Skillnaden mellan det första och sista resultatet låg på 155,5 antal 

rätt, vilket innebär en förbättring med hela 62.1 % (Figur 1). 

 

4.1.1 Barnens ranking resultat  

 

En ranking räknades ut, dvs. den totala summan av hur barnen placerade sig under 

speltillfällena. Om ett barn t ex kom 1a, 2a och 4a i spelet lades de placeringarna ihop till en 
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ranking (1+2+4=7). Detta rankingvärde användes för att kunna räkna ut om placeringen hade 

någon betydelse vid kunskapsinlärningen om kost och hälsa. (Se figur 2 och 3) 

 

Här visar resultatet att det är en trend för en korrelation mellan rankingvärdet och det antal 

poäng som barnen fick i förtestet (r = -0.336, p = 0.064, N=31). Med det menas att det nästan 

är en signifikant korrelation mellan rankingen i placeringen i spelet och hur många poäng 

barnet hade i förtestet. (Figur 2). 

 

 

Figur 2 Korrelation mellan ranking och resultat i förtest. Varje rund markering är ett enskilt 

barns antal poäng i förtestet i relation till dess rankingpoäng. 

 

Det var en signifikant korrelation mellan barnens rankingvärde och det antal poäng som de 

fick i eftertestet (r = -0.431, p = 0.016, N=31) Det barn som hade en lägre ranking (bästa 

sammanlagda placering i spelet) hade bättre resultat i eftertestet (Figur 3). 
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Figur 3 Korrelation mellan ranking och resultat i eftertestet. Varje rund markering är ett 

enskilt barns antal poäng i eftertestet i relation till dess rankingpoäng. 

 

  Det fanns dock ingen korrelation mellan rankingvärdet hos barnen i spelet och differensen 

(dvs. hur mycket barnen hade lärt sig i spelet) (r = -0.143, p = 0.443, N=31) Oavsett högt eller 

lågt rankingvärde så hade detta ingen betydelse på differensen. Med det menas att oavsett 

vilken placering barnen hamnade på i spelet och vilken poäng de hade i för- och eftertesten, så 

höjdes deras individuella kunskap lika mycket. Det innebär i sin tur att det viktigaste i spelet 

inte är att vinna -utan att delta i spelet. 

 

4.2  Spelar kön någon roll vid inlärning? 

 

4.2.1  Skillnader i resultatet mellan pojkar och flickor 

 

Analysen om antal poäng i förtestet hos flickor och pojkar visade att det inte var någon som 

helst skillnad mellan könen i förtetstet. (z = -0.554, p = 0.58, N = 31). Flickorna har i medeltal 

några tiondels lägre poäng än pojkarna, men det är samtidigt en mycket stor variation i antal 

poäng inom könen (Figur 4). 
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Figur 4 Antal poäng för flickor och pojkar i förtestet. 

 

Även i analysen mellan flickor och pojkar i eftertestet var det inte någon signifikant skillnad 

mellan könen (z = -1.087, p = 0.28, N = 31). Flickorna hade i medeltal ca en poäng lägre än 

pojkarna, men det är även här en mycket stor variation inom könen i antal poäng i eftertestet 

(Figur 5). 
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Figur 5 Antal poäng för flickor och pojkar i eftertestet. 

 

   Det finns heller ingen signifikant skillnad när det gället differensen mellan könen. (z = -

0.810, p = 0.42, N = 31). Differensen ligger på 20 % för pojkarna medan den ligger på 18 % 

för flickorna, vilket innebär en knapp poäng i favör för pojkarna. Flickorna har i medeltal lite 

lägre poäng både i eftertestet, förtestet och i differens men variationen är mycket stor och 

bland annat därför är det ingen signifikant skillnad i resultat mellan könen. Det är en större 

variation inom varje kön, dvs. inom pojkarnas precis som inom flickorna, än det är mellan 

könen. Slutsatsen blir att kön inte har någon betydelse för hur många rätt barnen har varken 

före eller efter barnen spelat Hälsostigen.  

 

4.2.2 Initiativtagare vid speltillfällena 

 

Efter att ha studerat de olika speltillfällena visade resultatet att det vid fem speltillfällen var en 

flicka som var initiativtagare och vid sex speltillfällen en pojke. Vid tre av gångerna var det 

svårt att avgöra om det var det ena eller andra könet, därför antecknades det som P+F i 

protokollet, alltså lika jämt och vid ett tillfälle var det inget av barnen som tog något initiativ 

alls (se bilaga 2).  
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4.3 Resultatsammanfattning 

 

 4.3.1 Spel som inlärningsmaterial 

 

En sammanfattning av resultaten visar på en klar poängmässig förbättring för barnen (i 

eftertestet jämfört med förtestet) och differensen mellan förtest och eftertest visade sig vara så 

stor att den var statistiskt signifikant. Efter att ha räknat ut barnens ranking tyder resultatet 

också på att placeringen i spelet inte har någon betydelse utan att inlärning av ny kunskap är 

lika stor oavsett om man kommer först eller sist i spelet. Intressant var dock att de barn som 

hade lägst ranking även hade bäst resultat i eftertestet och det fanns även en trend för att det 

var ett sådant samband även i förtestet.  

 

4.3.2  Kön och inlärning 

 

Det finns inget i denna studie som tyder på att det ena könet skulle ha lättare än det andra att 

lära sig om kost och hälsa efter att ha spelat spelet. Flickor hade i medeltal en lite lägre 

differens både i för- och eftertestet, men variationen var för stor för att man skulle kunna säga 

att pojkars resultat var bättre än flickornas. Snarare var det så att variationen hos detta urval 

av pojkar respektive flickor var större än variationen mellan könen. 

   Observationerna kring initiativtagaren tyder inte heller den på att det är vanligare oavsett 

om man är pojke eller flicka att ta initiativ. Slutsatsen blir då att av de barn som observerades 

är det svårt att se att något kön skulle vara mer initiativrik än det andra där av blir resultatet att 

kön inte spelade någon roll då initiativ skulle tas till att föra spelet framåt. 

   Avslutningsvis tyder resultatet på att Hälsostigen är ett bra verktyg att använda sig av som 

inlärningsmaterial. Barnen har fått en större kunskap om kostens betydelse för deras hälsa. 

Där av kan Hälsostigen ses som ett roligt och lärorikt spel för både pojkar och flickor som 

inte har för avsikt att sätta placeringen i fokus för lärandet utan rent kunskapsmässigt är det 

viktigaste att barnen har roligt och deltar i spelet.  

5 Diskussion 

 

5.1 Sammanfattning 

 

I Läroplanen som förskollärare ska följa står det att förskolan ska vara rolig, lärorik och trygg 

för alla barn och att grunden skall läggas där. Många barn idag är överviktiga och äter fel mat 

anser livsmedelsverket. För att skapa en skola för alla barn krävs att man som pedagog ser 

barnen för den individ den är och utifrån det skapar olika sätt att lära ut. Genom att tillverka 

ett spel och spela det med barnen, har jag kommit fram till att spel är ett bra verktyg att 

använda sig av när kunskap om kost och hälsa ska läras ut. Barnen hade roligt när de spelade, 

det var ingen skillnad på kön, varken inlärningsmässigt eller då initiativtagare studerades och 

deras kunskap om kost och hälsa ökade. 
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   Studien är utförd på två olika förskolor med barn från fyra olika avdelningar och en skola 

med barn från två olika förskoleklasser. Barnen är också från olika städer. På så vis blir 

resultatet mer tillförlitligt då förutsättningarna är olika för barnen. Spelet spelades vid tre 

olika tillfällen med varje grupp för att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. Att det 

blev tre tillfällen och inte fler beror mycket på att arbetet är tidsbegränsat. Frågorna som 

användes i för- respektive efter testet är även de frågor som kommer upp under speltillfällena. 

Det blir på så vis lätt att se om svaren är de samma som innan de fick spela spelet eller om de 

har fått en annan kunskap som förändrat deras svar. Frågorna är noga uttänkta och skrivna 

utifrån den litteratur som på ett bra sätt redovisar kostens betydelse. Dessa frågor utgör därför 

en bra baskunskap i kost och hälsa.  

   För att komma fram till vem som var initiativtagare är jag medveten om att resultatet kan ha 

påverkats av mina egna uppfattningar om initiativtagare då jag själv har varit med vid alla 

speltillfällen. Även om jag själv ansåg mig neutralt inställd till barnen. Att jag valde att enbart 

använda de spelgrupper som bestod av två flickor och två pojkar när resultatet skulle 

fastställas, gör att resultatet blev över en mindre mängd barn men jag anser att resultatet blev 

mer tillförlitligt och korrekt på det sättet. Sammanfattningsvis så anser jag att resultatet ger en 

sann bild av studiens syfte.  

 

5.3 Teoretisk tolkning 

 

5.3.1 Inlärningsteorier 

 

Bergström (2001) och Steinberg (1994) anser att barn har sju olika intelligenser för hur 

kunskap kan inhämtas, medan Boström och Wallenberg (2005) hävdar att det finns fyra olika 

inlärningsstilar. Alla är dock eniga om att den svenska skolan idag inriktar sig mest på några 

få av inlärningsstilarna, något som även jag håller med om. Den traditionella undervisningen i 

skolor (katederundervisning) gör att de barn som har lättare för att ta in kunskap genom en 

aktivitet då inte får den stimulans som de skulle behöva för sin inlärning. Förskolan är bättre 

lämpad för fler inlärningsstilar än vad förskoleklassen och ännu mindre skolan är, anser jag. I 

förskolan är det mer naturligt att fler spel används och att leken är mer central i barnens 

vardag.  

   Tanken med att utforma ett spel var att gagna de barn som behöver en annan sorts inlärning, 

och med hjälp av undersökningen se om detta spel kan vara ett bra inlärningsmaterial att 

använda sig av i förskolan och förskoleklassen samt som Vygotskijs teori förespråkar, 

använda spelet som ett verktyg för att nå ut med den kunskap man vill förmedla till barnen. 

Jag anser att genom spelet når man mycket utav det Vygotskij förespråkar. Genom en yttre 

aktivitet (när man spelar) tas kunskap in som sedan genom en inre aktivitet görs om till ny 

kunskap. När Hälsostigen spelas med lite yngre barn blir det även ett automatiskt samarbete 

med de vuxna som är med och läser frågorna och är med barnen under spelets gång. Den 

vuxne kan vara med och förklara svaren eller låta en annan spelare hjälpa till med svaret om 

någon inte kan. På så vis kan kamraterna ta hjälp av varandra, det gynnar lärandeutvecklingen 

för den som får vara den ”fiffiga” kompisen och även kamraten som fick hjälp genom 

interaktionen med en kamrat enligt Vygotskij. Många gånger var det så när spelet spelades, att 

barnen ville svara på frågorna då någon inte kunde. Är man då som vuxen medveten om hur 

det kan hjälpa barnen till inlärning är det något man aktivt tar nytta av och ser som positivt. 
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Frågornas utformning kan för en del uppfattas som lite svåra för yngre barn, men vi ansåg, 

liksom Vygotskij, att lärande är en aktivitet och genom att öva något man inte riktigt 

behärskar stärks man i det. Om man ska se till Vygotskijs teori om att alla barn kan och att de 

lär sig genom aktivitet, medför då inte detta att de barn som i den svenska skolan idag inte är 

mest uppmärksammade inte heller får sina behov tillgodosedda? Med andra ord är det de 

fysiskt centrerade barnen, de som vill känna och vara aktiva i sitt lärande, som får stå tillbaka 

för de som lärt sig på ett mer traditionellt (audivisuellt) sätt.  

Enligt Lpfö 98 är det meningen att verksamheten ska vara lärorik för alla. Att kunna använda 

olika sätt för att nå ut med sitt budskap vore det optimala. Vygotskijs teori är bra anser jag, 

dock kan jag hålla med Boström & Wallenberg (2005), Bergström (2001) och Steinberg 

(1994) om att vi är olika och har olika behov i skolan. I denna studie var det några barn som 

inte höjde sitt resultat (differensen) speciellt mycket, eller inte alls (samma antal poäng i 

eftertest som i förtest). En tänkbar förklaring till att de barn som inte fick en stor 

resultathöjning på eftertestet inte heller uppskattade den inlärningsmetod ett spel innebär. Om 

det är så att barnen kan delas in i olika intelligenser eller olika kategorier för hur de lär sig, är 

det kanske inte så bra att använda spel som inlärningsmetod för de barn som är under 

intelligenskategorin individuell intelligens, för dessa barn som vill gå undan och fundera 

enskilt, är det kanske bättre med en annan slags inlärningsmetod. Jag anser att oavsett vilka 

kategorier man väljer att dela in kunskapsinlärning under, är det viktigt som pedagog att vara 

medveten om barnens olikheter och att inte enbart lära ut kunskap på ett sätt. Resultatet från 

denna undersökning, visar på en klar höjning i det totala resultatet för hela gruppen. Även 

tidigare studier om spel visar att detta är en bra inlärningsmetod. Girardis studie (2005) visar 

även vad eleverna tyckte om att använda spel som verktyg. I den studien ansåg 97,2 % att det 

var en bra inlärningsteknik. Detta styrker denna studie och min övertygelse att jag anser att 

spelet är ett bra verktyg att använda sig av i förskola och skola. Det bästa vore att kombinera 

med annan undervisning om kost och hälsa för att bredda de olika metoder som man kan 

använda som pedagogiska redskap när barn tar till sig kunskap. Hur länge kunskapen håller i 

sig är svårt att säga, något som även Amaros (2006) påpekar i sin studie där ett spel användes 

som inlärningsmaterial. Men om spelet används i en kombination vid inlärning i ett visst 

ämne anser jag att det har goda förutsättningar för att befästa kunskapen.  

 

 

5.3.2 Pojkar och flickor 

 

Undersökningen som är gjord med hjälp av spelet Hälsostigen visar goda och positiva resultat 

på frågan: är ett bra inlärningsmaterial att använda sig av för inlärning av kost och hälsa? Men 

är det lika bra för både pojkar och flickor? Wahlström (2003) och Svaleryd (2005) anser att 

människor i barnens omgivning tidigt leder in dem på vad som är kvinnligt och manligt, vad 

man som pojke och flicka ska tycka vara roligt och intressant. Uppfattar vi att spel är roligare 

för pojkar då de anses vara mer tävlingsinriktade? Hyun (2001) anser att flickor föds med 

intresse för naturen medan pojkar inte är lika intresserade av det och det gör att de inte är lika 

bra på det. Hyun (2001) hävdar också att omgivningen influerar flickor mer i naturbegrepp än 

vad vi gör med pojkar. Troligtvis är det som både Wahlström (2003) och Svaleryd (2005) 

förespråkar, om att omgivningen har en klar bild över vad flickor och pojkar ska tycka och det 

gör att vi leder in dem på vad som ska komma att bli deras intressen. Men jag håller inte med 

Hyun (2001) att det skulle vara biologiskt betingat att flickor och pojkar tycker som de gör. 

Blumberg & Sokols (2004) forskning om användandet av videospel visar just på att vi vuxna 
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har en bild om hur det ska vara, de ansåg att flickor skulle behöva mer hjälp än pojkar. Men 

att resultatet sedan tydde på att det inte var någon skillnad mer än att flickor var mer lugna 

och pojkar mer tävlingsinriktade.  

Även jag hade en teori då initiativtagare skulle studeras. Med en tanke om att pojkar i större 

utsträckning skulle ta initiativet visade resultatet i min undersökning att även jag hade fel, då 

det inte visade någon tydlig skillnad bland initiativtagarna. I princip är gångerna då en flicka 

tar initiativet och som det är en pojke som gör det lika många gånger, det vill säga, det går 

inte att se några tydliga tendenser till att det skulle vara det ena eller andra könet som 

dominerar vid initiativtagandet. Jag frågar mig själv: om jag inte hade gått in med en 

medvetenhet om att jag kan ha fel, omedvetet hade ansett att en pojke tog initiativet i spelet, 

trots att det inte stämde? Det finns en risk. Att vara medveten om barnens olikheter men att 

inte kategorisera dem vid kön är en viktig kunskap anser jag. Vidare visade Blumberg & 

Sokols (2004) forskning att pojkar var mer tävlingsinriktade och ville vinna i större 

utsträckning än flickor. Att pojkar automatiskt också får öva huvudrollen och flickor birollen 

som Wahlström (2003) skriver om, spelar troligtvis in då jag trodde att pojkar skulle vara de 

som tog initiativet i spelet. Att resultatet visade att jag hade fel gjorde mig glad då spelet blir 

ett bättre verktyg att använda sig av om det riktar sig till alla barn oavsett kön. Innan 

undersökningen startade funderade jag mycket på vad resultatet skulle visa. Om pojkar som 

enligt litteraturen vill vinna i större utsträckning än flickor skulle vara de som kämpade till 

bättre resultat. Eller om flickorna skulle vara de som tog till sig mest kunskap om kost och 

hälsa för att samhället idag är väldigt utseendefixerat och som Svaleryd (2005) hävdar att 

flickor har högre krav på sitt utseende än pojkar. Och på så vis skulle de se kunskapen som 

viktigare än pojkarna. Förhoppningsvis tänkte inte barnen så. I alla fall inte enligt resultatet, 

eftersom det inte visade någon skillnad resultatmässigt bland pojkar och flickor. Alternativt 

var de för unga för att lägga in det resonemanget om spelets betydelse och såg bara spelet som 

ett spel. Att vinna var för en del viktigt, men inte viktigare för pojkarna än för flickorna. 

Resultatet tyder på att kunskapen fördelades lika oavsett om man vinner eller kommer sist. 

Det gör Hälsostigen till ett bra spel då ingen behöver känna sig pressad att vinna.  

Studien visade också att alla barn höjde sin medvetenhet om kost och hälsa efter de spelat 

spelet. Även det var ett glädjande resultat då förutsättningarna för att jag kommer att använda 

spelet i mitt kommande yrkesliv ökar. Tallberg-Broman (2006) beskriver pojkar med ord som 

okoncentrerade, skoltrötta, busiga och de som vill stå i centrum. Och visst kan det vara så, 

men genom att resultatet i denna studie visade att kunskapen höjdes oavsett kön, ger det också 

ett bevis på att pojkarna var lika koncentrerade som flickorna då frågorna ställdes, anser jag. 

Författaren skriver också om en studie som visade att pojkar skulle ha sämre betygsnitt än 

flickor i mindre kommuner. Något som inte stämde i den här studien. Men så är detta bara ett 

ämne och barnen är relativt unga. Däremot ser jag det som viktigt att inte för det alltid ta 

forskning för det som är sanning. Som Tallberg-Broman menar, de barn som sticker ut är de 

som blir normen för pojkar respektive flickor. Därför är det som pedagog viktigt att se barnen 

för den individ de är oavsett kön. Men kanske är det så att ”Vårt kön spelar en stor roll i hur 

vi kommer att leva våra liv”(Svaleryd 2005 s. 23). För att besvara min fråga; så ja, jag anser 

att spel är ett bra inlärningsmaterial att använda sig av och jag anser inte att kön spelar någon 

vid inlärning om kost och hälsa. 
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5.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

 

I studien har spelet används för att se resultatet för den enskilda individen. Tankar finns att 

även använda spelet i grupp. Barnen får då tillsammans komma överens om svaret på 

frågorna. Det i sin tur leder till att de får öva samarbete. Vidare kan man titta på om det finns 

olika aspekter som påverkar resultaten som t ex om man har syskon eller hur åldern påverkar 

resultatet. Det skulle även vara intressant att utföra studien under en längre tid (något som inte 

var möjligt i den här studien), för att se hur länge barnen befäster den nya kunskapen om kost 

och hälsa. 
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Tack till 

 

Jag vill tacka vårdnadshavarna för deras medgivande om att få utföra studien på deras barn, 

barnen för att de varit så duktiga och visat stor entusiasm. Det var en glädje att få spela spelet 

tillsammans med dem. Personal på förskolor och skola för att jag fått tagit tid från er 

verksamhet. Jag vill också tacka Angelica Enande som dels tillsammans med mig utformade 

spelet Hälsostigen men också för allt stöd under skrivandets gång. Till sist, med stor 

tacksamhet, min handledar Lars Hillström, för all hjälp och stort engagemang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[24] 
 

6 Referenser  

 

Amaro, S. M. Viggiano, A. Di Constanzo, A. Madeo, I. Viggiano, A. Baccari, E. M. 

Marchitelli, E. Raia, M. Viggiano, A. Deepak, S. Monda, M. De Luca, B. (2006) Kalédo, a 

new educational board-game, gives nutritional rudiments and encourages healthy eating in 

children: a pilot cluster randomized trial. Department of Experimental Medicine – Section of 

Human Physiology, Second University of Naples, Italy. Sökdatum: 2008-10-02 

Bergström, B. (2001) Alla barn har särskilda behov Stockholm: Runa förlag 

Blumberg, F & Sokol, L (2004) Boys`and Girls`Use of Cognitive Strategy When Learning to 

Play Video Games. Fordham University. Sökdatum: 2008-10-02 

Boström, L. Wallenberg, H. (2005) Inlärning på elevernas villkor – Inlärningsstilar i 

klassrummet Jönköping: Brain Books AB 

Eunsook, H. (2001) Gender-Fair and Gender-Congruent Practices For Young Children`s 

Naturalist Intelligence: from the perspective of Developmentally and Culturally Appropriate 

Practice (DCAP) Kent State University.  Sökdatum: 2008-10-02 

Girardi, M. F. Nieto, B. F. Vitória, P. L. Borba-Vieira, P. R. Guimaràes, B. J. Salvador, S. 

Scroferneker, L. M. (2006) T- and B-Cell Ontogeny: an Alternative Teaching Method: T- and 

B-Cell Ontogeny Game. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Sökdatum: 2008-10-02 

Livsmedelsverket. Riksmaten – barn 2003 Online. Internet. 

http://www.slv.se/templates/SLVPage.aspx?id=12488&epslanguage=SV  

Uppdaterad: 2007-02-12  

 

Livsmedelsverket. Övervikt – ett växande problem även bland barn Online. Internet. 

http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15711&epslanguage=SV  

Uppdaterad: 2007-02-22  

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 

(1994) Stockholm: Fritzes 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (1998) Stockholm: Fritzes 

Nationalencyklopedin • kort. 2008-11-04 http://www.ne.se/artikel/1513224 

Porsman, C. Paulùn, F. (2003) Mat för ditt barn Italien: Fitnessförlaget 

STATISTICA StatSoft Inc. (2005) 

Steinberg, M. J (1994) Den nya inlärningen Falköping: Eklunds Förlag AB 

Strandberg, L. (2006) Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar Finland: 

Nordstedts Akademiska Förlag  

http://www.slv.se/templates/SLVPage.aspx?id=12488&epslanguage=SV
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=15711&epslanguage=SV
http://www.ne.se/artikel/1513224


[25] 
 

Svaleryd, K. (2005) Genuspedagogik Stockholm: Liber AB 

Tallberg- Broman, I. (2002) Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och nutida exempel 

Lund: Studentlitteratur 

Vejde, O & Leander, E. (2005-06) Ordbok i Statestik Borlänge: Olle Vejde Förlag 

Förkortad version av boken online: http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/index.htm 

Sökdatum: 2008-11-24 

 

Wahlström, K. (2003) Flickor, Pojkar och pedagoger Jämställdhetspedagogik i praktiken 

Kristianstad: Sveriges utbildningsradio AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/index.htm


[26] 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Till föräldrar/ vårdnadshavare 

Hej! 

Sandra Stenberg heter jag. En del av er har säkert sett mig i skolan. Jag är 25 år och läser till 

förskollärare på Högskolan i Gävle. Det är nu dags för min sista termin. I den ingår det att 

skriva en C-uppsats, mitt examensarbete.  Jag och en klasskompis kommer att utforma och 

tillverka ett spel om kost och hälsa som vi vill spela med barnen för att se om det är ett bra 

inlärningsmaterial. Därför vill jag be er föräldrar/ vårdnadshavare om ert medgivande att era 

barn kan vara med i denna undersökning av utarbetande av nytt inlärningsmaterial. 

Med anledning till att det talas mycket om barns kost och deras hälsa har vi valt att spelet ska 

handla om det. Det finns också ett kunskapsintresse av att undersöka om ett spel kan vara en 

bra metod att använda sig av vid inlärning. 

 Det är viktigt att veta och förstå hur rätt/ fel sorts kost påverkar vår kropp eller varför det är 

bra att t.ex. äta en bra frukost redan vid en låg ålder. När barnen inte är så gamla är det också 

viktigt att inlärning sker på ett roligt vis. Därför vill vi undersöka om det spel som vi tillverkat 

är en bra metod att använda sig av för inlärning inom kost och hälsa. 

Studien riktar sig till barn mellan 5-6 år samt till pedagogerna, dvs. de förskollärare som 

arbetar i förskoleklassen och förskolan. Själva spelet genomförs genom att vi tillsammans 

med barnen spelar ett egentillverkat spel om kost och hälsa. Det kommer att utföras intervjuer 

med barnen före spelet och efter sista speltillfället, för att se om det har blivit någon effekt på 

barnens inlärningsförmåga efter att de har kört sina spel.  

 För att undersökningen skall ge ett så korrekt utfall som möjligt kommer spelet att spelas i 

grupper med 3-4 personer under några olika tillfällen. Det är även viktigt att så många barn 

som möjligt får vara med i undersökningen för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 

Därför är det viktigt att just ditt/ ert barn får vara med. 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och specifika -svar kommer inte att kunna 

kopplas till någon enskild individ i den slutliga rapporten. 

Undersökningen kommer att utmynna i ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen 

vid Högskolan i Gävle. 

 

 

 

                  Ja, vårt barn får vara med i undersökningen 

 

                 Nej, vi vill inte att vårt barn medverkar 
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Underskrift  

 

Vänligen återlämna ditt svar till någon av lärarna på barnets skola så fort som möjligt men 

senast den 25/9   

 

 

TACK PÅ FÖRHAND! 

Om ni har några frågor angående upplägget av denna studie, om spelet eller annat, är ni 

välkomna att kontakta antingen mig eller min handledare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerande:  

Sandra Stenberg 

Tel: XXX-XXXXXXX 

E-mail: Sansste@hotmail.com 

 

Handledare: 

Lars Hillström 

Instutionen för naturvetenskap 

Högskolan i Gävle 

Tel: XXX-XX XX XX  

E-mail: lhm@hig.se 

 

 

 

 

mailto:Sansste@hotmail.com
mailto:lhm@hig.se
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Bilaga 2 protokoll över speltillfällena 

 

Vid barn nr: 17 börjar anteckningar över förskolebarnen och innan dess, barn från 

förskoleklassen. 

Barn Kön Grupp 

  p/f 

Ålder Månad Initiativtagare 

         P/f 

syskon Placering 

Omg.1-3 

Poäng 

 före 

Poäng 

 efter 

1 Flicka 2+2 5 11 p+f F F 2 2 4 4 8,5 10 

2 Pojke 2+2 5 10 P+f F F 2 4 3 1 10,5 13 

3 Pojke 2+2 5 12 P+f F F 1 1 2 3 8 14,5 

4 Flicka 2+2 6 3 P+f F F 1 3 1 2 12,5 16 

5 Flicka 1+3 6 6 P+f 0 P+f 2 1 1 4 11,5 16 

6 Pojke 1+3 6 4 P+f 0 P+f 1 2 3 1 13 18 

7 Flicka 1+3 5 10 P+f 0 P+f 2 3 4 3 3,5 12,5 

8 Flicka 1+3 5 12 P+f 0 P+f 0 4 2 2 7,5 7,5 

9 Flicka 1+3 6 8 0 F F 2 2 3 2 7 7 

10 Pojke 1+3 6 1 0 F F 2 4 4 3 6 9,5 

11 Flicka 1+3 6 6 0 F F 1 1 1 1 5 14,5 

12 Flicka 1+3 5 11 0 F F 3 3 2 4 10 11 

13 Flicka 2+2 6 2 F P F 3 4 4 3 9 15 

14 Pojke 2+2 6 9 F P F 1 3 3 2 9 15,5 

15 Flicka 2+2 6 5 F P F 2 1 1 1 11,5 15,5 

16 Pojke 2+2 6 9 F P F 3 2 2 4 6 14,5 

17 Pojke 2+2 5 7 P+f P 0 1 3 2 2 5 14 

18 Flicka 2+2 5 9 P+f P 0 3 2 4 3 7 11 

19 Flicka 2+2 5 8 P+f P 0 4 1 3 4 4 10 

20 Pojke 2+2 5 7 P+f p 0 2 4 1 1 9 12 

21 Pojke 2+2 4 10 P P F 1 2 3 4 4 9 
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*Barn= Utskrivet med nummer, inte namn 

* Kön= Om det är en pojke eller flicka 

*Grupp= Numrerat efter hur många flickor respektive pojkar som ingick i den gruppen (t.ex. 

2+2 menas att det är två pojkar och två flickor) 

*Ålder= Barnens nuvarande ålder 

*Månad= Vilken månad de fyller, en del fyller sent på året och en del tidigt. 

*Initiativtagare= Initiativtagaren i gruppen antecknades som ”p” om det var en pojke som tog 

initiativet i spelet och ett ”f” om det var en flicka. Var det svårt att avgöra, antecknades 

resultatet som ”p+f” alltså både en flicka och en pojke. 

 *Syskon= Hur många syskon barnen hade, för att det ska gå att studera vilken inverkan antal 

syskon kunde ha på kunskapsinlärning. 

*Placering= Vilken placering barnen kom i de olika speltillfällena. 

* Poäng före= Hur många poäng som barnen fick på frågorna som ställdes till dem innan 

första speltillfället. (En del fick ”nästan” rätt, därav halvpoängen som vissa barn har. T ex. om 

frågan var: vad är bra att dricka till maten och de svarade enbart vatten, men svaret skulle 

varit vatten och mjölk) 

*Poäng efter= De poäng som barnen fick på frågorna efter att ha spelat det sista speltillfället. 

 

22 Flicka 2+2 4 11 P P F 2 4 1 3 5 14 

23 Pojke 2+2 5 8 P P F 1 1 2 2 7 13 

24 Flicka 2+2 4 11 P P F 2 3 4 1 6 14 

25 Flicka 2+2 5 3 P+f P P 3 4 1 2 10 11 

26 Pojke 2+2 5 3 P+f P P 1 1 2 4 10 10 

27 Flicka 2+2 5 9 P+f P P 1 2 4 3 7 13 

28 Pojke 2+2 5 1 P+f P P 2 3 3 1 11 19 

29 Pojke 3+0 4 12 0 0 0 1 1 3 3 7 12 

30 Pojke 3+0 5 3 0 0 0 2 2 1 2 9 18 

31 Pojke 3+0 5 5 0 0 0 3 3 2 1 11 16 
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Bilaga 3 Frågorna 

 

Frågorna som ställdes till barnen före och efter speltillfällena. Det är också de som är 

med i spelet.  

 

1. Varför behövs kolhydrater? 

- För att kroppen ska få energi 

2. Vad är kolhydrater? 

- Kolhydrater är ungefär som bensin till en bil, om man ska kunna köra bilen 

långt och fort behövs mycket bensin, bilen behöver också fyllas på med rätt 

sorts bensin för att fungera. Den kan annars börja hacka och gå sönder. Det är 

likadant för våra kroppar. 

3. Vad är protein? 

- Protein är som byggklossar som bygger upp kroppen, som t.ex. hår, muskler, 

naglar osv. 

4. Vilken är vår viktigaste energikälla? 

- kolhydrater 

5. Vilket näringsämne behöver kroppen få i sig mest av? 

- kolhydrater 

6. Är mycket godis, kakor, juice nyttigt för oss? 

- Nej 

7. Är frukt och grönsaker nyttigt för oss? 

- Ja 

8. Varför ska man äta frukost? 

- För att kroppen behöver fyllas på med energi. Annars får man svårt att 

koncentrera sig, man blir rastlös och lättirriterad i skolan. 

9. Kroppen behöver lagom med fett, Varför behöver den det? 

- Fett är en viktig energikälla, dessutom fungerar fett som en slags skyddsdräkt 

innanför huden som skyddar våra inre organ. 

10. Det finns olika fett, är allt fett bra för kroppen? 

- Nej 

11. Vad händer med kroppen om man äter för mycket ”dålig” mat? 

- Man kan bli sjuk och det kan leda till att man kan få diabetes eller andra 

sjukdomar när man blir äldre OBS! Tänk igenom svaret! Arvet kan spela in 

och viktig att inte barnen känner sig skuldbelagda 

12. Vad är vitaminer? 

- Det är som skruvar och muttrar till en bil, de är så små så de nästan inte märks 

men om man inte har dem fungerar inget riktigt bra. Bilen skulle t.ex. ramla 

sönder och vi människor blir sjuka. 

13. Hur många frukter är bra att äta om dagen? 

- En frukt till varje mål mat eller tre frukter om dagen. 
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14. Varför behöver kroppen vitaminer? 

- För att vi ska hålla oss friska. 

15. Vad är bra att dricka till maten? 

- Mjölk  

16. Kroppen behöver protein, i vilken mat finns det protein? 

- Mat som kommer från djuren (animaliska livsmedel) t.ex. ost, ägg, fisk och fågel 

samt i vissa växter, t.ex. ärter och bönor. 

17. Kroppen behöver fett, i vilken mat finns det fett? 

- Kött, smör, mjölk och ägg (chips, glass, kakor..) 

18. Kroppen behöver kolhydrater, i vilken mat finns det bra kolhydrater? 

- Ris, pasta, potatis, bröd, müsli mm. 

19. Det finns bra och dåligt fett, i vilken mat finns det BRA fett? 

- Fisk, skaldjur, rapsolja, frön, oliver, avokado, nötter. 

20. Det finns bra och dåligt fett, i vilken mat finns den DÅLIGT fett? 

- smör, ost, kött (äta mindre av) kakor, godis, glass. 

21. Om du ska orka leka länge med dina kompisar, behöver du mer mat då? 

- Ja, för att få mer energi. 

22. Kroppen behöver mycket vatten, hur mycket vatten är bra att dricka varje dag? 

- Mycket, Man ska dricka när man är törstig. Ett bra sätt att se om man druckit 

för lite vatten är: om kisset är mörk gult har man druckit för lite vatten. 

23. I mjölk finns det kalk, varför är det bra att dricka mjölk? 

- Kroppens skelett behöver kalk för att bli starkt och hållbart och även tänderna 

blir bättre. 

24. Det finns många olika vitaminer, i vilken mat finns det c-vitamin? 

- Frukt, bär och grönsaker. (apelsin)  

25. Varför är det viktigt att äta lunch? 

- Kroppen behöver fyllas på med energi, annars kan man få ont i huvudet, bli 

rastlösa och få svårt att koncentrera sig i skolan. 

26. Vad består en bra frukost av? 

- T.ex. Gröt, med färska bär, mjölk och en smörgås. Oboj och smörgås är ett 

sämre alternativ. 

 

 

 

 

Frågor och svar är hämtat ur: 

Mat för ditt barn 

Camilla Porsman & Fredrik Paulún 

Fitnessförlaget 2003 

 


