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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om ett brädspel är ett bra inlärningsmaterial för 

barn i förskolan och i förskoleklassen. Studien syftade även till att studera om det finns någon 

skillnad i resultat mellan de olika åldrarna i förskolan respektive förskoleklassen. Spelet 

Hälsostigen är ett egendesignat spel som är utformat av både mig och min kurskamrat. 

Undersökningen har utförts på 31 barn i både förskolor och förskoleklasser vid tre olika 

tillfällen. Innan studien startade genomfördes ett test för att få ett mått på vilka kunskaper 

barnen hade om kost och hälsa innan de hade spelat Hälsostigen. Efter barnen hade spelat 

detta spel tre gånger genomfördes återigen ett test om kost och hälsa. Denna studie visar att 

barnen höjde sin kunskap om kost och hälsa efter att ha genomfört undersökningen, deras 

resultat i testet efter genomfört spel ökade signifikant jämfört med det resultat de hade innan 

de hade spelat Hälsostigen. Studien visade även att barnens placering i spelet inte har någon 

betydelse för hur mycket varje barn ökar sin kunskap om kost och hälsa. Det fanns inga 

skillnader i kunskap mellan de olika åldrarna, man har lärt sig lika mycket som femåring som 

sexåring efter att ha spelat spelet. Från denna studie blir slutsatsen att spel är ett bra 

inlärningsmaterial och ett bra verktyg för att lära sig om kost och hälsa i förskolan 

(åtminstone för de barn som är eller ska fylla fem år) och i förskoleklassen. Om man använder 

sig av spel i kombination med annan typ av inlärning leder detta högst sannolikt att man når ut 

med kunskap till en bredare krets av barn med olika inlärningsstilar. 
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1 Inledning 
 

”Verksamheten skall främja och stärka leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet” (Lpfö 

98 s. 8) Detta är vad läroplanen för förskolan säger om hur vi skall främja barnen till 

utveckling och lärande. På Livsmedelsverket (2007a) går det att läsa om en riksomfattande 

undersökning som utfördes 2003, där man tittat på fyra-, åtta- och 11-åringar och sett att av 

2495 barn var 17-23% överviktiga, varav 1-4% var feta. Fruktintaget låg på ungefär hälften av 

det rekommenderade, vilket vill säga alldeles för lågt (Livsmedelsverket 2007a). Vidare står 

det skrivet på Livsmedelsverket (2007b) att läskkonsumtionen är en stor bidragande faktor till 

de överviktiga barnen (Livsmedelsverket 2007b). En bättre kost och hälsa leder till ett mer 

lustfyllt lärande och skapar bättre förutsättningar till att lagra ny kunskap. Då barn behöver en 

ordentlig kost för att kunna ta till sig alla utmaningar som sker under en dag på förskolan och 

skolan anser jag att detta är viktigt. Larmrapporter från Livsmedelsverket visar att allt fler 

barn blir fetare och mer stillasittande än tidigare (2007b) och detta har motiverat mig i mitt 

val av examensarbete. Mina egna erfarenheter är att förskolor och skolor inte arbetar 

tillräckligt mycket med kostens betydelse för välbefinnandet och inlärningen. Mina egna 

erfarenheter och information från bland annat Livsmedelsverket har tillsammans varit 

bidragande faktorer till mitt val av undersökning.  

Min tanke med mitt examensarbete var att genom ett lustfyllt sätt göra barn mer medvetna om 

kost och dess påverkan på kroppen. Precis som inom andra ämnen på förskolan så handlar 

även detta om att introducera kostens betyder för att de senare skall kunna använda denna 

information senare i livet. Hur gör man då detta?  

Jag och en kurskamrat, Sandra Stenberg (länk), fick idén om att tillverka ett spel kring kost 

och hälsa. Vi ställde oss frågan om spel kan vara ett bra verktyg att använda sig av. En vidare 

utveckling av denna tanke var att introducera spelet på förskolan och förskoleklassen för att 

försöka ge ett lustfyllt lärande till barnen, då de både får kunskap samtidigt som de leker och 

lär av varandra. Syftet med allt lärande är att förmedla kunskap på ett lustfyllt sätt och att 

försöka få kunskapen att stanna så länge som möjligt. I ett spel har jag egen erfarenhet om att 

man fångar upp många barns intelligensnivå i verksamheten och detta är bra eftersom alla 

barn lär sig på olika sätt och i olika takt (se Bergström 2001). Tidigare studier utförda av 

bland annat Girardi m.fl. (2005)  och Amaro m.fl. (2006) visar att spel är ett bra verktyg att 

använda sig av för att stimulera inlärningsprocessen. 

I denna studie ville jag undersöka om denna hypotes om spel som verktyg i verksamheten 

stämmer eller om spelet ”bara” är ett socialt tidsfördriv. Undersökningen handlar om att se 

huruvida barn lär sig genom att spela spel på förskolan och i förskoleklassen.  Jag ville se om 

inlärning genom spel är ett bra inlärningssätt och undersökningen syftade även till att studera 

skillnader mellan fem- och sexåringars inlärning. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att med hjälp av ett spel se om detta ”verktyg” främjar 

inlärningen i förskolan, åldern fem år, - och förskoleklassen där åldern är sex år. Vidare är 

syftet att titta på om det finns några skillnader mellan dessa två åldrar i spelets resultat.  

 

2 Bakgrund 

 

Barn, anser jag behöver leken, den fyller en viktig funktion för barnens liv och främjar deras 

livslånga lärande. Som läroplanen skriver vill jag uppnå ett lustfyllt lärande i verksamheten 

genom lek och verktyg. En kombination av lek och verktyg i lärande är vad jag eftersträvar i 

denna undersökning. 

”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). 

 

2.1 Litteraturgenomgång 

 

Inlärning sker på olika sätt och detta vill jag visa på i följande stycken genom att presentera 

olika författares/forskares åsikter och teorier om inlärning. 

 

2.1.1 Spel som inlärningsteknik 

 

I en artikel av Amaro m.fl. (2006) har ett brädspel testats på barn i mellanstadiet och gett goda 

resultat. I undersökningen deltog 153 barn från åtta olika klasser och studien pågick under 24 

veckor. En gång i veckan fick barnen spela ett 15-30 minuter långt spel som handlade om kost 

och hälsa. Innan undersökningen startade ställdes en rad frågor till eleverna och även efter 

studien för att se om de utvecklat någon ny kunskap inom ämnet. Till 88 andra elever från 

fem olika klasser delades det under samma tid ut samma frågeformulär. Denna grupp fick 

dock inte spela spelet. Resultatet visade att de barn som både spelat spelet och svarat på 

frågorna hade skapat sig en högre kunskap och hade ett lägre BMI efter spelet. Författarna 

menar dock att man inte kan säga hur länge detta reslutat höll i sig och för att veta hur 

långvarigt resultatet blev behövs fler undersökningar (Amaro m.fl. 2006). 
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Girardi m.fl. (2005) hävdar i en artikel om hur ett avancerat ämne inom medicin blir mer 

intressant genom ett spel. De sex läkarstuderande som skrivit artikeln har gjort en studie där 

två grupper har fått ny kunskap om samma avancerade ämne på två olika sätt.  

En grupp har fått läsa i böcker och därefter lärt sig så mycket som möjligt om ämnet medan 

den andra gruppen har fått ta till sig kunskapen genom att både läsa på vanligt sätt och spela 

ett spel om det aktuella ämnet. Av 72 studenter som spelat spelet tyckte hela 97,2% av dem att 

brädspel är en bra inlärningsteknik och 94,4% tyckte även att spelet hjälpte dem att förstå 

ämnet på ett bättre sätt. Även dessa två grupper fick ett test före och efter studien för att se om 

kunskapen höjts något. Där visade det sig att båda grupperna hade höjt sin kunskap. Här 

visade det sig även att kunskapen hos den grupp som spelat spelet behöll kunskapen längre. 

Detta visar på att ett aktivt lärande med redskap eller verktyg är ett bättre inlärningssätt än att 

bara läsa in ett ämne och att kunskapen då stannar längre. I denna undersökning visade det sig 

även att de studenter som deltog i studien blev mer drivna till kunskap då det stod en första 

placering på spel. Författarna menar att studenterna blev mer engagerade och visade ett högre 

intresse när de hade något att använda kunskapen till. I detta fall menades att man använde 

den nya kunskapen till att vinna spelet (Girardi m.fl. 2005). 

 

2.1.2 Vygotskijs teori om inlärning 

 

 Strandberg (2006) har i boken Vygotskij i praktiken tolkat Vygotskijs teori kring inlärning. 

Författaren skriver att Vygotskij var hängiven att visa genom lärande, att barnen/eleverna 

också lära sig tänka. Vygotskij menar att tänka ”är ett hantverk med rötter i gemensamma 

aktiviteter.” (s.73) Vygotskijs syn på inlärning var att fånga barnet där de befinner sig i sitt 

lärande, för att sen ta det vidare i sin utveckling. ”Han nöjde sig inte med att förklara vad 

barnet kan och vad barnet är. Han uppmärksammade på vad barnet ännu inte är” (s. 168). 

Strandberg (2006) menar att lärandeprocessen består av en lärling och en mäster. Barn och 

elever behöver en mäster för att lära sig nya saker. En lärling är den elev som aktivt tar del av 

det mästern, läraren eller pedagogen gör. Mäster är med för att visa vägen och inte bara för att 

presentera det färdiga resultatet. Mästern kan även presenteras som en kamrat, eller som en 

”fiffig kompis”. Vygotskij såg detta som ett moment i inlärningen, det gynnade 

lärandeutvecklingen både för den som fick vara den ”fiffiga kompisen” och för den som 

behövde hjälp genom interaktionen med en kamrat. Genom att samarbeta och tillsammans 

utbyta erfarenheter ska den egna kunskapen växa och på så vis gagna inlärningen (se 

Strandberg 2006). 

Verktyg var något som Vygotskij värdesatt högt. Strandberg (2006) menar att Vygotskij 

använde sig av en triangel för att visa på vad han menade med verktyg. Vygotskij satt 

människan i det vänstra hörnet på triangeln och världen i det högra. Som topp placerade han 

verktyg. Verktyg är ett medel för människan att lära sig nya saker om världen.  Människan har 

genom alla tider använt sig av tecken och Vygotskij menar att både människor och djur 

använder verktyg för att ta sig framåt i utvecklingen. Människan skiljer sig dock från djuren 

på många sätt; bland annat för att människan hela tiden utvecklar nya verktyg och att vissa 

verktyg för människan tar en helt unik form. Strandberg (2006) hävdar att inlärningsteknik är 

unik och att alla människor använder olika verktyg för att lära sig samma saker, eller att man 

använder samma verktyg till inlärning av olika saker (Strandberg 2006). 
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2.1.3 Gardners teori om inlärning 

  

Bergström (2001) fascineras av psykologen och professorn Howard Gardners teorier. Gardner 

menar att ”enligt min åsikt måste mänsklig intellektuell kompetens innefatta en uppsättning av 

problemlösningsverktyg som gör att individer kan lösa reella problem och tackla verkliga 

svårigheter.” (s. 70) Genom de sju intelligenserna som Gardner beskriver som de 

grundläggande egenskaperna till inlärning ska människan kunna lösa problem och på så vis 

finna ny kunskap. Bergström menar att det framförallt är de två mest teoretiska av de sju 

kategorier som syns tydligast i skolan undervisning i dag (Bergstöm 2001). 

Steinberg (1994) har i sin bok Den nya inlärningen beskrivit de sju intelligenserna. Logisk- 

matematisk intelligens: barnet har lätt att tänka analysiskt och sätta in saker i ett sammanhang. 

Dessa barn har lätt att hänga med i undervisningen i skolan eftersom dessa egenskaper 

uppmuntras i skolan. Visuell- spatial intelligens: barnet lagrar minnesbilder. Mycket av 

skolans arbete bygger på att lagra minnesbilder. Därför klarar dessa barn sig bra i skolan. 

Verbal intelligens: barnet minns bäst genom att få återberätta det som det nyss har hört, det 

”pratiga barnet.” Även dessa barn klarar sig bra i skolan då man som inlärningssätt använder 

sig av upprepning. Dock kan barnet ha svårt att upprepa svåra texter, men är utan problem då 

det handlar om teater och liknande. Social intelligens: barnet har lätt för att skapa sig nya 

nätverk och är väldigt social. Dessa barn klarar sig bra i livet genom sin förmåga till nya 

kontakter men det ger det dock inte högre betyg i skolan. Musikalisk intelligens: barnet tar 

bäst till sig kunskap genom musik, rytm och toner. Dessa barn skulle få en bättre 

utgångspunkt om det gavs mer tid till musikalisk undervisning i skolan. Fysisk intelligens: 

barnet lär sig med kroppen, det så kallade kinestetiska barnet. Dessa barn kan behöva mer tid 

att öva i klassrummet då det inte är så mycket fysisk aktivitet i skolans klassrum. Individuell 

intelligens: barnet lär sig bäst på egen hand och drar sig ofta tillbaka för att tänka och fundera 

själv. Dessa barn kan få det svårt i skolan, eftersom de ofta vill bestämma sina egna villkor för 

inlärningen. 

 Steinberg (1994) menar att skolan anpassar sig till en del av dessa sju inlärningstekniker, de 

som är mer vinklade åt det teoretiska hållet. Detta i sin tur leder till att ett visst antal barn går 

miste om den kunskapen de hade chans till att få om inlärningen var mer anpassad till den 

enskilde individens intelligens (Steinberg 1994). 

 

2.1.4  En fjärde syn på inlärning 

 

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

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

om inlärningsstilar i skolan.  

Där delar de in eleverna i fyra olika typer av inlärningsfack, - den taktile stilen: där barnet lär 

sig med händerna, - den kinestetiske stilen: där barnet lär sig via känslor och praktiskt arbete, 

- den auditive stilen: där barnet lär sig genom hörseln på bästa sätt, samt, - den visuelle stilen: 

där synen är det bästa redskapet för barnets inlärning. Den visuelle och den auditive stilen är 

de som enligt tradition anammas mest i skolan enligt författarna, men ändå är det den taktila 

och kinestetiska stilen som är mer dominant hos eleverna. Med detta menar författarna att det 

är de rörliga barnen som förfördelas mest i skolan.  



[8] 

 

För att skolan ska fånga upp alla inlärningsteknikerna så menar Boström och Wallenberg 

(2005) vidare att genom att använda så många sinnen som möjligt ökar elevernas 

inlärningskapacitet och därmed även deras minne och färdigheter. I det stora hela handlar det 

alltså om att få in den taktila och kinestetiska stilen i det visuella samhälle vi lever i idag 

(Boström, Wallenberg 2005). 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) kan man läsa:  

”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo94). 

Här säger läroplanen att vi är skyldiga att anpassa undervisningen efter eleverna individuella 

behov. Vidare säger läroplanen även att: 

”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den till 

fredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lpo94). 

 

2.1.5 Inlärningens olika utvecklingstakt  

 

Healy (1999) menar att då barn i förskoleklassen hanterar materiella ting får de viktig taktil 

information och skapar nya dendritförbindelser, vägar i hjärnan. Detta lägger till en vis del 

grunden för att växa upp till en ledare eller värkställare. 

Vidare hävdar Healy (1999) att alla barn har sin egen utvecklingstakt, det behöver inte 

nödvändigtvis vara det mest intelligenta barnet som sitter på ”det snabba tåget” skriver hon. 

Detta är en faktor som vi vuxna kan ha svårt att förstå då vi undervisar. Bland sexåringar kan 

man som lärare förvänta sig en variationsvidd på så mycket som fyra år om man tittar mot 

deras mognad. Healy (1999) menar vidare att man som lärare måste tänka på att alla barn har 

sin egna unika profil och att denna profil består av både såväl styrkor som svagheter, de är 

både fysiska, emotionella, intellektuella och sociala. Healy (1999) har även tankar om när 

barnet är ”skolmoget” och menar att tidigare var forskare enade om att mognaden hade att 

göra med en neurologisk mognad, men nu vet man att så inte är fallet. Healy (1999) menar att 

det är barnets livserfarenheters samverkan med takten för nervsystemets utveckling, som kan 

beskrivas i fem olika områden: 

1. fysiskt välbefinnande och motorisk utveckling 

2. social och emotionell tillväxt 

3. Inställning och lärande 

4. Språkutveckling 

5. Kognition (tankeförmåga) och allmänna kunskaper 

För att vara redo för skolstarten menar Healy (1999) att dessa fem faktorer skall vara 

uppfyllda. 
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2.2 Frågeställningar 

 

Med hjälp av två frågeställningar ville jag i min undersökning se hur viktiga verktygen är i 

förskolan och förskoleklassen, samt om spelet främjar inlärningsutvecklingen olika mycket 

hos fem- och sexåringar i förskolan respektive förskoleklassen. 

 

1. Är spel ett bra inlärningsmaterial att använda sig av i förskolan och förskoleklassen? 

2. Finns det någon skillnad mellan fem- och sexåringars resultat i spelet och deras 

inlärning? 

 

3 Metod 

 

 Jag har valt att studera om spel är ett bra inlärningsmaterial att använda sig av i förskolan och 

i förskoleklassen. Därför har jag tillsammans med en kurskamrat, Sandra Stenberg (länk), 

tillverkat ett egendesignat brädspel om kost och hälsa. Spelet heter Hälsostigen. Spelet har 

sedan spelats och gick tillväga på följande sätt: 

 

3.1 Urval 

 

I studien deltog 31 slumpmässigt utvalda barn, 15 femåringar och 16 sexåringar.  

Undersökningen har tagit plats på två förskolor, med fyra avdelningar och i två 

förskoleklasser. Undersökningen har utförts i två olika städer. På en av förskolorna var jag 

känd sen tidigare. Ett informationsbrev (bilaga 1) skickades ut till barnens vårdnadshavare där 

jag redogjorde barnens absoluta anonymitet samt att studien var helt frivillig. Föräldrarna fick 

även tacka ja till att deras barn fick delta, även vikten i att just deras barn deltog kom fram i 

brevet. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Som undersökningsmetod har jag som tidigare nämnts valt att utforma och tillverka ett 

egendesignat spel som barnen skulle få spela för att få lära sig om kost och hälsa (se bild 1 

och 2). Innan jag påbörjade min undersökning lämnade jag ut ett informationsbrev till alla 

barns föräldrar vars barn skulle delta i studien (bilaga 1). Alla föräldrar lämnade sitt 

godkännande. Under alla tillfällen med barnen och under spelets gång använde jag mig av ett 

protokoll, där jag i förväg hade skrivit ner vad som var relevant att notera och observera under 

spelets gång. 
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 I protokollet noterades ålder, kön, vilken månad de var födda, resultat på barnens poäng i ett 

test innan spelets början (förtest) och ett annat test när de hade spelat tre omgångar av 

Hälsostigen (eftertest), samt barnens placering i de tre spelomgångarna (bilaga 2). De frågor 

som i spelet ställdes i form av frågekort ställdes även enskilt till varje barn innan första 

spelomgången tog plats. 

 Frågorna är formulerade utifrån boken Mat för ditt barn av Porsman och Paulún (2003). 

Detta för att alla skulle ha hört frågorna en gång. Efter sista spelomgången ställdes dessa 

frågor igen för att se om resultatet förändras något (se bilaga3). I alla spelomgångarna fanns 

jag som vuxen med som både observatör och uppläsare. 

 

3.3 Procedur 

 

Undersökningen tillvägagångssätt gick till enligt följande procedur: 

Som tidigare nämnts så lämnades det först ut ett informationsbrev (bilaga 1) till föräldrarna 

för att godkänna att alla barnen fick delta i undersökningen. För att kunna påbörja den första 

spelomgången utav tre sammanlagda måste alla deltagarnas föräldrar först ha samtyckt att 

deras barn fick delta i undersökningen . 

Spelet spelades vid tre olika tillfällen. Innan första omgången påbörjades, ställde jag ett antal 

frågor (25 frågor) som barnen var för sig fick svara på och som sedan skulle återkomma i 

spelet i form av frågekort. Spelet i sig är uppbyggt som ett brädspel, där spelplanen är en skog 

och barnen är små frukter som vandrar runt på stubbar. Spelet styrs av en tärning och under 

spelomgången stöter frukterna på olika hinder, t.ex. skyltar som frågar vad som är en bra 

frukost eller en bra lunch. Det kan även vara virvelvindar som tar frukten upp till en annan 

värld och frågetecken på vissa stubbar som betyder att man får ta ett frågekort. Om barnet 

svarar rätt på frågan får det stå kvar på stubben, men svarar man fel får man backa ett steg. 

Denna regel är till för att barnet skall vilja svara rätt, en motivation till att höja sin kunskap. 

Spelet är konstruerat att starka klara färger har används på alla pjäser, hinder och stubbar, och 

de är även tydligt markerade på brädan, eftersom spelet skall ge en så pedagogisk bild som 

möjligt och locka till lärande. Placeringen vid spelet slut noteras slut för att vidare kunna se 

om placeringen har något samband med kunskap eller tärningen att göra. Tiden för utförandet 

av spelet var på ca 10-20 minuter. 

 

3.4 Analysmetoder 

 

Bearbetning av datamaterialet och analyser har skett utifrån det protokoll (bilaga 2) som 

användes under de tre speltillfällena. Analyser på det insamlade materialet har utförts med 

hjälp av statistikprogrammet STATISTICA (StatSoft Inc. 2005). För att testa om differensen 

mellan förtest och eftertest användes ett så kallat Wilcoxon matched-pairs test. För att se om 

det fanns ett samband mellan rankingvärde och resultat utfördes en korrelationsanalys. 
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Bild 1. Spelplanen, målad med klara färger. 

 

 
Bild 2. Spelpjäserna som är i former av små frukter samt spelkorten med frågor. 
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4 Resultat 

Resultaten som framkommit i undersökningen indelas under olika rubriker beroende av de 

mina frågeställningar. I resultatet använder jag mig av ordet signifikant för att visa om 

undersökningen gett något relevant resultat. Här nedan redovisas nationalencyklopedins 

förklaring av ordet signifikant samt hypotes, hypotesprövning samt signifikansnivå: 

Signifikans ”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 L E 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 (nollhypotes 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) 

 

4.1 Sammanfattning av speltillfällena 

 

Under de tre speltillfällena antecknade jag i ett protokoll (bilaga 2) för att kunna sammanställa 

ett resultat och få svar på de frågor jag ställt inför studien. Detta material har jag analyserat 

genom att göra olika statistiska tester och kommit fram till olika slutsatser som jag under 

följande rubriker presenterar i form av olika figurer och förklaringar. 

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

förskoleklassen? 

 

Då jag tittade på om spel är ett bra inlärningsmaterial använde jag mig av hur många antal 

sammanlagda poäng som barnen hade på frågorna före och efter de tre speltillfällena. I 

följande figur (figur 1) ingår det sammanlagda resultatet hos alla barn både före spelet spelats 

och efter att alla spelat tre omgångar. Dessa två resultat benämns som förtest och eftertest och 

skillnaden mellan eftertest och förtest är differensen för dessa sammanlagda resultat. 

Differensen anger om det blivit någon skillnad på kunskapsnivån hos barnen efter att de spelat 

Hälsostigen tre omgångar. Det var en signifikant skillnad i resultatet om man jämför hur 

många poäng som barnen fick i eftertestet jämfört med det antal poäng som de fick i förtestet 

(Z = 4,622 p < 0,001, N = 31, Wilcoxon matched pairs test) (figur 1). Detta innebär att 

barnens kunskapsnivå har höjts på ett betydligt sätt inom ämnet efter att de spelat spelet tre 

gånger. Barnens sammanlagda resultat låg på 250,5 innan första spelomgången och sedan på 

406 poäng efter att den tredje omgången hade genomförts. Denna differens på 155,5 poäng 

var en mycket signifikant ökning i kunskap (p < 0.001). Skillnaden mellan förtest (innan 

barnen hade börjat spela första omgången) och eftertestet (efter att barnen hade spelat den 

tredje omgången) innebar en förbättring med hela 62,1% i kunskap om kost och hälsa. 

 

  

Figur 1. Antal poäng före och efter att barnen hade spelat samtliga tre spelomgångar. 
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För att se om den sammanlagda placeringen under de tre spelomgångarna hade någon 

betydelse på det totala kunskapsresultatet räknades en ranking ut på de faktiska värdena. 

Rankingen räknades ut genom att lägga ihop alla tre placeringarna vid de olika 

spelomgångarna till en gemensam ranking. Om t ex en flicka kommit på placering 1, 3 och 4 i 

de olika omgångarna, gav detta henne en rang på sammanlagt åtta. Barn med lägst ranking 

hade en sammanlagd ranking på 3 och det barn som fick högst ranking en sammanlagd siffra 

på 11. Det visade sig vara en trend för ett negativt samband mellan rankingvärdet och det 

antal poäng som barnen fick i förtestet (r = -0,336, p = 0,064, N=31) (se Figur 2). Det fanns 

därför en trend mot att barn som i spelet fick en låg ranking (dvs. kom först i mål) också hade 

en högre poäng i förtestet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Korrelation mellan ranking och resultat i förtest. 
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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) (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Korrelation mellan ranking och resultat i eftertestet. 

 

Det mest intressanta som jag kom fram till efter analysen av siffrorna i protokollet var 

resultatet på differensen. Det fanns 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).  
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4.1.2 Finns det någon skillnad på fem och sexåringars resultat i spelet? 

 

I min fråga om det är någon skillnad i resultatet på fem- och sexåringar jämfördes den 

genomsnittliga antal poängen i förtestet mellan åldersgrupperna. Det var ingen signifikant 

skillnad i antal poäng i förtestet mellan åldersgrupperna (z = 1,225, p = 0.22, N = 31) (se 

Figur 4). Barnen i förskolegruppen hade i medeltal en lite högre sammanlagd poäng än barnen 

i förskoleklassen, men skillnaden mellan åldrarna är ganska liten och det var dessutom en 

mycket stor variation inom varje åldersgrupp (Figur 4). 
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Figur 4. Antal poäng i förtestet hos barn i förskolan och förskoleklass som var fem respektive 

sex år gamla. 
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Förskolebarnen hade nästan exakt lika antal poäng som barnen i förskoleklassen i eftertestet 

(z = 0,494, p = 0.62, N = 31).  Det var även här en stor variation inom varje åldersgrupp (se 

figur 5). 
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Figur 5. Antal poäng i eftertestet hos barn i förskolan och förskoleklass som var fem 

respektive sex år gamla. 
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När det gäller differensen (hur mycket barnen har lärt sig av spelet) har förskoleklassen i 

medeltal lärt sig lite mer (ca en poäng i genomsnitt), men dessa hade lite lägre antal poäng i 

förtestet och därför får de en större differens, men det var inte heller signifikant skild från 

slumpen (z = -1,018 p = 0.31, N = 31). Det fanns även en stor variation inom varje 

åldersgrupp (se Figur 6).  
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Figur 6. Differensen i antal poäng hos barn i förskolan och förskoleklass som var fem 

respektive sex år gamla. 

  

Det enda som man skulle kunna urskilja i skillnader, är ett litet större antal poäng i genomsnitt 

i förtest för 5-åringarna (ca en poäng), jämfört med 6-åringarna, men denna skillnad är inte 

alls signifikant. Det var en poäng i favör för 6-åringarna i differens (vad de hade lärt sig av 

spelet) som i genomsnitt hade ca en poäng högre differens jämfört med 5-åringarna, men 

denna skillnad är inte heller signifikant (dvs. ej skild från slumpen). 

 

Vidare bearbetning om månaderna då barnen är födda har någon betydelse för resultatet visar 

att de barn som är födda tidigt på året hade ett signifikant bättre resultat i förtestet (r = -0,460, 

p = 0,0093, N=31). 
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 Studien visar även att det fanns ett signifikant samband mellan tid på året då barnen var födda 

och eftertestet, så att de barn som var födda tidigare på året hade en signifikant högre poäng i 

eftertestet än de som var födda senare på året (r = -0,393, p = 0,029, N=31). Det fanns dock 

inte någon korrelation mellan vilken månad barnen var född och differensen (r = -0,0061, p = 

0,974, N=31), vilket visar att det inte spelar någon roll när de är födda på året för hur mycket 

de lärt sig efter att ha spelat Hälsostigen de tre speltillfällena. Kunskapsökningen inom ämnet 

var lika stor oberoende när på året som barnet föddes.  

 

4.2 Resultatsammanfattning 

 

 I följande stycke presenteras en sammanfattning av det resultat jag kommit fram till i 

bearbetningen där jag mer utförligt förklarar vad resultatet har gett. 

 

4.2.1 Spel som inlärningsmaterial 

 

Kunskapsnivån hos barnen höjdes mycket inom ämnet kost och hälsa efter att ha spelat spelet 

tre gånger. Det visade sig ge väldigt goda resultat där kunskapsnivån höjdes med hela 62,1% 

hos deltagarna då resultaten låg på 250,5 innan första speltillfället och 406 efter det sista. Då 

jag ville se om kunskapen i allmänhet ökade genom att använda spel som inlärningsmaterial 

så har jag sammanställt alla deltagarnas resultat och gjort en sammanlagd bedömning över hur 

mycket alla lärts sig. I undersökningen ingick även att se om rankingen, deltagarnas placering, 

hade någon betydelse mot den kunskapshöjning de fått. Detta visade att de som hade lägst 

ranking hade också de bästa resultaten både i förtestet och i eftertestet. Differensen var nog 

dock det resultat som var mest positivt (för mig själv och för metodiken), eftersom det visade 

sig att det var ingen skillnad i differensen mellan årsgrupperna när det gällde vilken plats man 

kom på i spelet. Detta innebär sammanfattningsvis att spelet är ett bra inlärningsmaterial att 

använda sig av och att alla deltagare oberoende av ranking har lärt sig lika mycket i slutändan.  

Detta innebär i sin tur att vikten inte ligger i vilken placering man hamnar på i spelet utan att 

man deltar. 
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4.2.2 Ålderns betydelse på resultatet 

 

Det fanns inte någon större skillnad mellan de två åldrarna i vare sig förtest (hur mycket de 

kunde innan spelet), eftertestet eller differensen som visar att båda grupper av åldrar har lärt 

sig lika mycket av att spela spelet. Vidare ville jag även se om månaden på året då barnen är 

födda har någon betydelse på resultatet. Det intressanta resultatet visar att differensen mellan 

månaderna var obetydliga och att alla barn lärt sig lika mycket i slutändan oberoende av 

vilken tid på året de är födda. Det visade sig även att de barn som föddes tidigt på året hade ett 

bättre reslutat i både förtest och eftertest, vilket är intressant i sig, men mer intressant är 

kanske att det inte hade någon betydelse för när man var född på året och hur mycket varje 

individuellt barn lärde sig genom spelet. Sammanfattningsvis har studien gett ett gott resultat, 

där det visade sig att det inte fanns någon skillnad i inlärningen mellan åldrarna. Detta visar 

vidare att kunskapsmässigt är glappet inte så stort mellan förskolan upp till förskoleklassen. 

 

5 Diskussion 
 

I följande stycken tas en diskussion upp om hur vida resultatet besvarade de frågeställningar 

som ställdes inför undersökningen. Här knyts även författarnas åsikter och resultat ihop med 

mina egna tankar och funderingar. 

 

5.1 Sammanfattning 

 

En rad olika författare, ex Strandberg (2006) och Bergström (2001), har skrivit om 

inlärningstekniker och att det finns många sätt att ta till sig kunskap. Både Gardner och 

Vygotskij menar bland annat att användningen av verktyg som inlärningsteknik är lönsamt då 

alla lär sig på olika sätt (Bergström 2001, Strandberg 2006). Syftet med min undersökning var 

att få svar på om spel är ett bra verktyg att använda sig av i inlärningen på förskolan och i 

förskoleklassen. Syftet var vidare att se om det fanns någon skillnad i resultatet mellan de två 

åldrarna fem och sex år för de barn som går i förskolans sista år jämfört med de barn som går 

i förskoleklassen. Efter att ha konstruerat ett egendesignat spel och varit ute i olika förskolor 

och i en förskoleklass, har jag kommit fram till att användning av spel som inlärningsteknik är 

framgångsrikt. Jag drar denna slutsats eftersom denna studie visade att kunskapsnivån inom 

ämnet kost och hälsa ökade signifikant efter att barnen spelat Hälsostigen upprepade gånger. 

Barnen visade, åtminstone vad jag själv uppfattade, både glädje och intresse under 

spelomgångarna och då läroplanen för förskollärare säger att vi som pedagoger skall främja 

barnens inlärning genom att göra den lustfylld och intressant för dem, så anser jag även med 

det som argument att spel är ett bra inlärningssätt.  

I undersökningen visade det sig vidare att det inte fanns någon större skillnad i det stora hela 

på kunskapsnivån mellan åldrarna. Här hade jag trott att resultatet skulle vara annorlunda då 

barnen tar ett stort kliv upp till förskoleklassen från förskolan.  
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Det visade sig dock att kunskapsökningen om kost och hälsa som de tagit till sig i spelet i 

stort sätt är den samma mellan åldrarna. Det egendesignade spelet Hälsostigen spelades vid 

tre olika tillfällen med samtliga grupper för att göra resultatet så tillförlitligt som möjligt 

under den relativt begränsade tid som fanns till för undersökningen. De frågor som ställdes i 

för- respektive eftertestet är samma frågor som finns utformade i spelet. Jag använde dessa 

frågor för att få ett bra mått på om kunskapsnivån höjts något efter att barnen hört frågorna i 

både spelet och i testen. Frågorna är noga utformade utifrån litteratur (Porsman och Paulún 

2003) som på ett bra sätt redovisar kostens betydelse för både barn och vuxna och på så vis 

skulle utgöra en god baskunskap om ämnet för vidare kunskap. Undersökningen är gjord på 

två olika förskolor och i en skola. Sammanlagt är det fyra olika förskoleavdelningar och två 

förskoleklasser.  

Det är 31 barn i åldrarna fem och sex som har utförfört studien och detta har skett i två städer. 

Jag tyckte att det var bra att utföra studien i två olika städer, eftersom resultatet skulle få en så 

stor variationsvidd och bli så bra som möjligt givet de förutsättningarna som fanns för studien. 

För att kunna få svar på om det fanns någon skillnad i resultat mellan åldrarna, antecknade jag 

alla barnens åldrar och vilken månad de var födda för att få ett så tillförlitligt svar som möjligt 

i bearbetningen. Då detta visade att de flesta av svaren på frågorna var signifikanta så anser 

jag att resultatet ger en sann bild av studiens syfte. Det som skulle kunna ha gjort studien än 

mer bättre är att det behövs fler tester för att se hur långvarig barnens kunskap blev. Det är 

svårt att veta hur länge kunskapen stannar kvar hos barnen. En annan variant till studien som 

skulle kunna ha gett den större tillförlitlighet, är om den även hade testats som bara ett 

frågeformulär, för att studera kunskapsförändringen hos barnen. Detta blir dock kanske svårt 

att utföra på en förskola då inte alla barn är läskunniga. 

 

5.3 Teoretisk tolkning 

 

5.3.1 Inlärningsteorier 

 

Amaro m.fl. (2006) har i en artikel skrivit om spel som inlärningsteknik och testat detta på 

barn i mellanstadiet. De testade om kunskapen blev högre om man använde sig av spel som 

inlärningsteknik eller om det gav samma resultat att läsa på ett frågeformulär om samma 

ämne. Det visade sig att de elever som spelat spelet och svarat på frågorna före och efter 

spelomgångarna hade fått en högre kunskap. Detta stämmer bra överens med det resultatet 

som jag har fått i denna undersökning, där det visar sig att barnen har ökat sin kunskap med 

hela 62,1% från att de gjort förtestet till att de spelat spelet och gjort eftertestet. Detta var 

vidare det jag ville komma fram till då mina tankar inför undersökningen var att spel är ett bra 

verktyg för inlärning i förskolan och skolan. Girardi m.fl. (2005) skriver även de en artikel om 

spel som inlärningsteknik. Dessa författare har gjort en undersökning på läkarstudenter för att 

se om ett avancerat ämne ger samma resultat med olika inlärningssätt. Även här fick en grupp 

spela ett spel medan en grupp fick läsa på i böcker. Här visade det sig att båda grupperna hade 

höjt sin kunskap, men att hos den grupp som spelat spelet stannade kunskapen längre. Det 

visade sig även att de studenter som spelat spelet kände sig mer drivna till att ta till sig ny 

kunskap då det stod en första plats på spel. Studenterna visade ett större intresse och 

engagemang då de hade något konkret att använda kunskapen till. 



[22] 

 

Detta stärker bara min teori till att spel är ett bra inlärningssätt. Eftersom jag tycker att vissa 

inlärningssätt som används i skolan idag kan uppfattas som ren ”korvstoppning”, så stannar 

inte heller kunskapen lika länge. Det är av just den anledningen som jag tycker att det är 

viktigt att använda sig av olika alternativ av inlärningsätt för att nå ut till alla elever och barn 

för att kunskapen ska stanna så länge som möjligt. Jag tycker även att det är bra att få någon 

form av ”morot” till att vilja höja sin kunskap. I detta fall då spel används kan det vara en 

första plats som lockar om barnet är tävlingsinriktad. Det som är intressant i just det avseendet 

i denna studie, är att oavsett om du är tävlingsinriktad eller inte, så lär du dig lika mycket av 

att spela Hälsostigen, bara du deltar i spelet. Strandberg (2006) tolkar i sin bok Vygotskijs 

teorier kring inlärning. Vygotskij menade att för att främja lärandeprocessen så är det bra att 

använda sig av en mäster. Detta främjar utvecklingen genom att lärlingen, barnet, följer sin 

mäster, pedagog lärare eller en ”fiffig kompis”, och tar aktivt del av vad den gör. En mäster 

visar vägen och inte bara resultatet. Detta stärker både barnet som är den ”fiffiga kompisen” 

och barnet som behöver hjälp genom interaktion utbyte av erfarenheter.  

Genom ett spel som i det här fallet styrs av en pedagog, så främjar jag barnets inlärning 

genom att leda och vara medupptäckare genom spelets gång. Spel hjälper barnet att både öva 

på interaktioner, turtagning, att lyssna, och även att kunna ta instruktioner. Då det främjar 

utvecklingen på flera olika sätt och eftersom barn lär på så många olika sätt, anser jag att du 

genom spel kan nå ut till fler individer än om du t.ex. använder dig av högläsning som 

inlärningssätt. Vidare så hade Vygotskij även tankar kring verktyg som hjälpmedel. Jag anser, 

med denna undersökning som stödjer detta påstående, att spel är ett perfekt verktyg i 

verksamheten.  

Strandberg (2006) skriver att människan är unik som kan använda sig av olika verktyg till att 

lära sig samma saker och vidare att vi kan använda samma verktyg till olika saker i jämförelse 

till djuren som använder sina verktyg för att uppnå ett syfte. Denna studie styrker detta 

eftersom barnen hade fått ny kunskap om kost och hälsa, vilket i sin tur betyder att spel är ett 

bra inlärningsverktyg för många barn. Bergström (2001) och Steinberg (1994) har båda skrivit 

om professorn Howard Gardners teorier kring inlärning. Gardner menade att det fanns sju 

grundläggande egenskaper till att människan skulle utvecklas och dessa egenskaper går under 

namnet De sju intelligenserna. Bergström (2001) menar att det är främst två av dessa 

intelligenser, de som riktar sig mest mot det teoretiska, som används i skolväsendet idag. 

Steinberg (1994) menar också att det är en del av dessa intelligenser som är skolanpassad idag 

och menar även att detta i sin tur leder till att ett visst antal barn går miste om den kunskapen 

som de skulle ha chans att få om undervisningen var tillräckligt individanpassad. Jag menar 

att det är svårare att individanpassa undervisningen i skolan där speciella mål skall uppfyllas 

inom en viss tidsperiod. Det blir en press på både lärare och elever att de skall prestera inom 

en viss tid. Detta gör att det kan kännas som ett hinder att försöka utveckla undervisningen 

mer till varje individ, eftersom det tar tid att hitta allas intelligens. I förskolan ges det mer 

utrymme till att hitta barnet där det befinner sig i sin utveckling. Detta är enligt mig baserat på 

att du under en längre tid får möjlighet att jobba just mot att alla individer skall främja sin 

utveckling. Något som jag kan tycka att det inte alltid finns tid till i skolan. Varför jag då 

tycker att spel är ett bra verktyg i skolan är just för att komma undan ”korvstoppning”, för att 

kunskapen skall stanna längre och för att det bevisligen får med barn med fler av de olika 

intelligenserna när du spelar pedagogiska och utvecklande spel. På så sätt fångar du fler 

individer under en kort tid. Boström och Wallenberg (2005) har även de skrivit om olika 

stilar. Här handlar det om fyra olika stilar och författarna menar att det är de två stilar som 

inriktar sig mest mot de teoretiska delarna som anammas i skolan idag. Det är dock dessa 

teorier som är mer åt de praktiska hållet som är de dominerande hos eleverna. 
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 Författarna menar att genom att använda så många av våra sinnen som möjligt i 

undervisningen, så ökar inlärningskapaciteten och du fångar därmed upp fler elever. Jag håller 

även här med författarna att fler sinnen och olika inlärningsstilar skall in i förskolan och 

skolan, men jag anser att problemet inte ligger i att det måste användas utan hur det ska 

användas. Som blivande förskollärare så har jag läst mycket om olika teorier och alla 

författare är överens om att de måste få in mer taktila och kinestetiska övningar i skolan för att 

fånga upp fler elever och barn, - men hur skall då detta gå till? Jag anser att det behövs fler 

idéer till vilka verktyg som kan användas. Spel har jag genom denna undersökning visat är ett 

bra verktyg men det finns fler verktyg. Jag tror att det just är fler alternativ som fattas för att 

pedagoger skall våga ta steget mot en mer varierad undervisning, något som stärker och 

bevisar att det ger ett bra och långvarigt resultat. 

 

5.3.2 Olika åldrar 

 

Healy (1999) skriver om utveckling i olika åldrar. Detta tyckte jag var intressant att studera då 

jag ville få svar på min fråga om resultatet i testen i undersökningen skilde sig något åt 

beroende på om barnet gick i förskolan eller i förskoleklassen. Resultatet visar att ålder och 

månad hade en viss betydelse i förtestet, men att det vidare inte visar någon större skillnad när 

man ser till helheten. Barnen lärde sig alltså lika mycket i slutändan oberoende vilken ålder 

och månad de var född. Healy skriver att för att barnet skall vara skolmoget så skall det ha 

uppnått fem olika faktorer. Hon nämner även att då barnet använder materiella ting får det en 

viktig information som skapar nya vägar i hjärnan. Detta är bra då vi förbereder barnet för 

skolan. Det jag inte kan hålla med om är att vi först uppmanar barnet till taktila och 

kinestetiska övningar i förskolan, för att därefter i skolan, enligt min mening, öva dem i de 

mer auditiva och visuella stilarna i förskoleklassen. Detta gör man med målet att barnet skall 

bli skolmoget, men man tar bort de två taktila och kinestetiska delarna nästan helt. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

 

Det spel som tillverkats till studien hade som syfte att visa på om spel är ett bra inlärningssätt 

att använda sig av i förskolan och förskoleklassen. Spelet skulle även kunna användas till att 

studera andra aspekter, ex. att undersöka vilka som är initiativtagare, interaktionen mellan 

deltagare eller studera om syskon till deltagarna har någon betydelse för slutresultatet.  
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Tack till 
 

Stort tack till alla vårdnadshavare för ert medgivande om att jag fick utföra studien med era 

barn och tack även till barnen på de olika förskolorna och skolan för att ni varit så duktiga och 

visat så stor entusiasm och glädje: det var ett sant nöje att få spela spelet tillsammans med er! 

Tack även till förskollärare och lärare för att jag fick komma och uppehålla er och tagit tid 

från verksamhen. Jag vill även tacka Sandra Stenberg som tillsammans med mig utformat 

spelet Hälsostigen. Tack för allt stöd, utan dig hade det aldrig gått. Till sist, med stor 

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

Bilaga 1. Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 

 

Till föräldrar/ vårdnadshavare 

Hej! 

Mitt namn är Angelica Enander och jag 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 kurskamrat 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. 
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                  Ja, vårt barn får vara med i undersökningen 

 

                 Nej, vi vill inte att vårt barn medverkar 

 

 

Underskrift  

 

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

senast den 15/10  

 

 

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:  

Angelica Enander 

Tel: xxx xxxxxxx 

E-mail: angelica_enander@hotmail.com 

 

Handledare: 

Lars Hillström 

Instutionen för naturvetenskap 

Högskolan i Gävle 

Tel: xxx xxxxxx 

E-mail: lhm@hig.se 
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Bilaga 2. Protokoll över speltillfällena 

 

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 

(start 

Pojke 

5år) 

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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Förklaring: 

*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 skulle 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 ha varit vatten och 

mjölk) 

*Poäng efter = De poäng som barnen fick på frågorna efter att de hade 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. Frågor  

 

Frågor som ska vara med i vårt spel om kost och hälsa och som vi ska fråga barnen 

innan första speltillfället: 

 

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 


