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Design och Träteknik
Är en högskoleutbildning på tre år inom design 
och formgivning, det som gör denna utbildning 
speciell är den inriktning som finns mot trä och 
träfibermaterial samt materialteknik. Metoder 
som används genom utbildningen är bland annat 
färg och formlära, skissteknik, designmetodik, 
presentationsteknik och Cad - modellering. 

Under sista terminen genomför studenterna ett 
examensarbete där de får visa deras kunskaper 
som de lärt sig över de tre åren. Examensarbetet 
ska innehålla en designmetodik samt en god vet-
enskaplighet. 

Vid utbildningens slut får studenterna en filosofie 
kandidatexamen inom design och formgivning.





Sammanfattning
Undervisningen i skolan sker idag främst genom 
att eleverna använder sig av olika läroböcker, att 
barn lär och tar in information på olika sätt är 
inte en aktuell tanke i många dagens skolor. Att 
bedriva undervisning som innefattar olika inlärn-
ingsmetoder är ovanligt, oftast på grund av att 
lärarna inte har tiden till det. Genom att variera 
undervisningen i skolan får eleverna en chans att 
använda fler sinnen för att lära sig skolans äm-
nen.

Projektidén var att gå ut i olika skolor och med 
hjälp av lärarna undersöka hur det praktiska 
arbetet bedrivs i skolorna idag, för att sedan 
genom denna undersökning kunna ta fram ett 
område  inom ämnet svenska som eleverna ofta 
har problem i. Detta för att sedan med hjälp av 
den information som samlats in kunna skapa 
en lösning som skulle kunna vara ett alternativt 
inlärningssätt inom ämnet Svenska. Tanken var 
att denna lösning skulle involvera mer praktiskt 
arbete så att eleverna får använda händerna, 
tanken och ögonen mera än i den vanliga under-
visningen som sker genom böcker.

Efter intervjuer med lärare valdes det att lägga 
projektets fokus på läsförståelse, ordkunskap och 
lite inom läsinlärningen. När detta var bestämt 
gjordes en marknadsundersökning för att få fram 
vilka praktiska läromedel som finns idag. Det 
lästes litteratur gällande skolan och lekandet i 
kombination samt att det lästes på skolverkets 
hemsida om regler och krav som skolan har gäl-
lande vad eleverna ska kunna i slutet av respek-
tive årskurs.

Efter denna undersökning började designproces-
sen där det till en början radades upp punkter för 
vilka funktioner jag ville att min produkt skulle 
ha, detta gjordes för att på ett enklare sätt kunna 
hålla sig till detta när det var dags att skissa. När 
punkterna var gjorda skissades flera olika förs-
lag fram på vilken sorts produkt som skulle vara 
användbar. Efter den första skissfasen gjordes ett 
urval av de skisser som fanns där de valdes olika 
delar från olika skisser, detta för att kunna få en 
en sån bra produkt som möjligt. Efter detta urval 
skissades dessa skisser ihop och formade den idé 
som slutligen blev resultatet.

Hela processen med faktainsamling, un-
dersökningar och skissarbete har resulterat i ett 
spel där man på ett lite roligare sätt får lära sig 
svenskans ordkunskap och meningsbyggnad. 
Spelet går ut på att du tar ett ordkort, sedan med 
hjälp utav slumpen samla in de resterande ord 
som du ska använda dig av när du bygger din 
mening. Och genom att spela detta spel får elev-
erna röra på sig, använda sina  händer och sitt 
huvud när de klurar ut och skapar sina meningar, 
meningar som kan sluta i både roliga och lite mer 
konstiga formuleringar, det kan helt enkelt bli lite 
hur som helst.





Abstract
In school they mostly give education trough 
books and they don’t think about the fact that 
children learns best in different ways. With this 
in mind the schools need to start using more 
several ways to teach. And by using more varied 
teaching  the students has a chance to use more 
of their minds when they are learning.

To find out exactly what the schools do when 
they educate I visited some of the schools in 
Gävle to explore how the practical work looks 
today.  And by the teachers help get an topic in 
the subject of Swedish that many of the students 
have problems with the concentration in. And 
then by this information I could come up and cre-
ate an alternative method of education to give the 
students a chance to learn with the help of their 
hands, eyes and mind.

After all research and the findings that came up 
with I have come up with a game that teach you 
within reading comprehension, vocabulary and 
a bit of learning how to read. And by playing this 
game you learn in a more fun way and you also 
uses more of your mind by using your hands and 
eyes while you move. To play this game you start 
by taking a word card, and ten you collect the rest 
of the words by help with the chance. When you 
have all of your words you can start building a 
sentence. And by doing and using this game you 
can build all kind of sentences and they can result 
in really strange and funny ways.





Förord
Jag vill tacka min handledare Annika Vinding som 
varit mycket hjälpsam och kommit med bra kritik 
på hur jag kunde förbättra olika delar i mitt 
projekt. Hon har kommit med snabba svar 
gällande mina frågor och funderingar samt att 
hon gett mig nya tankar som varit nytta för mig 
genom hela projektprocessen. 

Jag vill även tacka lärarna Katarina Sewon, 
Madeleine Åskog samt Mårten Sohlberg som tog 
sig tiden till att besvara mina frågor trots att det 
haft fullt upp med sina elever och deras  
nationella prov.

Ett stort tack till er!
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Inledning
Bakgrund
Att gå i skolan är något som alla barn måste göra, 
redan när de börjar i sexårs får barnen börja lära 
sig kärnämnena svenska, engelska och matem-
atik som ingår i skolans läroplan. Att man ska få 
en utbildning och lära sig saker som skriva, räkna 
och kunna uttrycka sig i olika former finns även 
det i skolans utbildning. Kärnämnena som elever-
na ska lära sig undervisas genom läroböcker och 
program för datoranvändning.

Alla människor är olika som individer och det 
medför också att alla lär sig saker på olika vis. 
Många har lätt för att läsa och kan genom detta 
förstå och tolka texterna de läser och på så vis 
ta in den informationen de behöver men det 
finns även andra saker man kan lära sig av. Det 
finns människor som har lättare att lära genom 
praktiskt arbete, till exempel att få använda sina 
händer, detta för att man vill kunna ta på det man 
ska lära sig och på så vis kunna ta in den informa-
tionen man behöver. 

Många barn tycker att gå i skolan är roligt för att 
de gör saker där som intresserar dem och som de 
tycker är roliga. Exempel att barn som tycker om 
att läsa gillar när de i skolan ska göra saker i ut-
bildningen som kräver läsning, men de barn som 
inte gillar eller har svårt för att läsa, de måste 
också på något vis kunna ta in och få samma in-
formation. Nog för att barnen ska kunna läsa och 
får lära sig detta i skolan men det betyder ju inte 
då att läsning och inlärning på teoretisk väg är 
det bästa alternativet för alla barn.

Om en utbildning ska vara så givande som möjligt 
för alla elever måste skolan använda olika metod-
er i sin undervisning, detta för att barnen ska 
lyckas uppnå de krav som finns för vad eleverna 
ska kunna och medan de lär sig detta samtidigt 
ha roligt. Exempel på krav som skolverket1 har 
är att eleverna har rätt till att få den hjälp de 
behöver för att nå så långt som möjligt i deras 
kunskapsutveckling.  

Frågeställningar
– Hur ser det praktiska arbetet ut i skolorna idag?

– Finns det elever som har större behov utav
praktiskt arbete?

– Är praktiskt lärande bra för alla?

– Kan man göra en lösning som gör att delar av 
undervisningen blir mer praktisk och på samma 
gång gör att eleverna lär sig något?

Syfte
Syftet med detta projekt är att med hjälp av några 
skolor i Gävle ta fram en lösning som ger elev-
erna ett praktiskt alternativ till att lära in ett av 
skolans kärnämne.

Mål
Målet är att få till en produkt som blir ett kom-
plement för undervisning med fokus på mer 
praktiskt arbete. Sedan att lösningen som tagits 
fram bara blir användbar inom ett ämne och att 
resultatet blir en prototyp för hur de kommer se 
ut och fungera.
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Avgränsningar & Begränsningar
Att kunna kombinera lärandet med lek och på 
bästa sätt få det att vara roligt att lära sig saker. 
För att avgränsa mig har jag tänkt rikta in mig på 
barn som går i årskurs tre. Detta för att det är i 
den årskursen som det praktiska lärandet förs-
vinner och undervisningen går mer över till bok 
och klassrumsundervisning. Kommer även att 
välja ett ämne som denna lösning ska användas 
inom.

Målgrupp
Den målgrupp som valts att fokusera på är år-
skurs tre ( 9-10 år). Detta för att det är då det 
praktiska arbetet försvinner mer från undervis-
ningen samt att det är då det börjar bli lite mer 
seriöst i skolan med nationella prov i olika äm-
nen. Detta är grunden för valet av målgruppen, 
att de ska fortsätta med det praktiska arbetet 
högre upp årskurserna. 

Metoder
Projektet började med att bestämma vilka och 
hur många skolor som skulle kontaktas för att 
det sedan skulle kunna göras intervjuer med 
lärarna på dessa skolor. Att få kontakt med skolor 
och lärare var en av de grunder som skulle byg-
ga detta projekt då de är dem som vet hur de 
fungerar med utbildning och inlärning idag. Även 
att det är dem som vet och kunde dela med sig av 
olika metoder för kunskapsinlärning. Tanken var 
att få kontakt med minst tre skolor, detta för att 
det skulle ha gett ett lagom antal intervjuer samt 
att det skulle kunna gå och jämföra dessa skolor 
för hur deras arbetsmetoder ser ut. 

Det letades även information i form av litteratur. 
Att kunna läsa och ta del av vad andra har att 
säga om detta område att ta in mer lek i skolans 
inlärningsprocess. Detta gav en mer och bredare 
grund för vad man använder i skolan samt att 
man får med andras åsikter för vad som ska och 
inte ska användas i skolan i samband med inlärn-
ing.

I researcharbetet har mycket fokus lagts på att 
hämta information på Skolverkets hemsida. 
Den informationen var bra att ha i tanken gen-
om denna arbetsprocess. Det har även gjorts en 
marknadsundersökning där det letats fram olika 
företag som gör inlärningsmaterial, detta för att 
kunna se vad som finns på marknaden idag sam-
tidigt som det gav lite inspiration till kommande 
skissarbete. 

Skissprocessen har varit tillgänglig genom hela 
projektet för att kunna få så många idéer som 
möjligt. Detta har i efterhand med hjälp av mod-
ellskisser smalnat av till den lösning som tagits 
fram. Det har även använts CAD modeller som 
ger en tredimensionell bild för helheten. 
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Praktiskt lärande

Vad praktiskt lärande är finns det väldigt många 
åsikter om. Att alla anser det vara olika är kanske 
inte så konstigt då alla vi människor har egna 
åsikter och tycker olika om saker och ting. Just 
praktiskt lärande används olika mycket på olika 
skolor då det är lärarna som styr hur och vad 
deras elever ska göra.

Personligen tycker jag att praktiskt lärande är 
när barnen får använda sina händer, tanke och 
ögon på ett sätt som gör att de får titta, klura och 
sedan skapa den uppgift som det fått att göra. Att 
kunna använda både böcker och det praktista i 
skolan är viktigt då eleverna på så sätt får använ-
da flera sinnen under deras utbildning. Givetvis 
kan man inte använda detta i alla ämnen i skolan 
men att kunna få in det i så många ämnen som 
möjligt tror jag är viktigt för eleverna. 

Som det nämnts tidigare använder olika skolor 
olika metoder, Karla Skolan som finns i Gävle 
använder olika metoder vid olika tillfällen, på le-
ktioner som bild är det mest praktiskt arbete då 
eleverna får använda sina händer till det mesta 
de gör bland annat rita göra figurer i lera mm. 
men om man istället tar matematik och svenska 
uppkommer det inte lika mycket av det praktiska. 
De har några få metoder som de använder sig av 
men det förekommer ofta på lärarens direktiv 
då de är läraren som skriver olika meningar på 
tavlan som barnen sedan får läsa och leta fram 
olika ord. Prolympia skolan som även den finns 
i Gävle använder sig av några andra metoder, de 
använder sig mycket av Bornholmsmetoden (se 
sida 21) då barnen får lära sig genom leken. 

När man pratar med lärare på olika skolor får 
man såklart olika svar om hur mycket de an-
vänder praktiskt arbete och vad de anser detta 
är. Det som lärarna tycker praktiskt arbete är när 
deras elever får göra något annat än den vanliga 
klassrumsundervisningen. Eleverna på Karla 
skolan är ibland på våren och hösten ute i skogen 
där de har fått uppgifter som de ska utföra, bland 
annat får de leta fram pinnar, kottar och sådant 
som finns i skogen, detta ska de sedan göra olika 
saker av som det sedan ställer ut på skolan. Nog 
för att detta är ett praktiskt arbete önskar lär-
arana att det skulle använda sig mer av sådan 
undervisning där eleverna får skapa och använda 
sin fantasi.

Maria Montessori 2 som grundade Montessori 
skolan och dess pedagoik tog fram en pedagogik-
metod som menar att det är barnen som är fokus. 
Material som används inom denna pedagogik 
är därför mestadels konkreta föremål, detta för 
att barnen ska ha tillåtelse att kunna arbeta så 
självständigt som möjligt. Att både lärare och 
barn tillsammans får tillverka sitt material själva 
är något som görs mycket inom montessoripeda-
gogiken.

 

2 http://montessori.se/montessoripedagogik/#
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Genomförande
Research
Skolverket Lagar och regler
Skolverket skriver på sin sida om Lagar och 
regler gällande Juridisk vägledning om rätt till 
kunskap och särskilt stöd, att barnen genom 
skolan ska ha rätt till stimulans och den ledning 
som behövs inom lärandet och deras personliga 
utveckling. De ska med hjälp av detta kunna ut-
vecklas utifrån deras egna förutsättningar så att 
de kan nå utbildningens mål med så hög utveck-
lingsprocent som möjligt. 

Det finns en godtagbar lägsta kunskapsnivå men 
dessa regler menar att skolan inte kan nöja sig 
med att eleverna når dessa mål. Dessa regler 
menar att eleverna ska få den hjälp de behöver 
för att de ska kunna nå så långt de kan inom sin 
kunskapsutveckling. En utav dessa regler som 
står skrivna är att ”Alla elever ska ges stöd och 
stimulans för att utvecklas så långt som möjligt”. 

Dessa regler finns och ska följas utav alla. Det 
gäller både statliga, kommunala och fristående 
skolor, det spelar alltså ingen roll vilken huvud-
man eller liknande utan den offentliga verksam-
het som är finansierad inom skolväsendet är 
gemensam för alla.3

3  http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.126409
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Kunskapskrav 
“Kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått när 
de slutar årskurs tre”.

Det finns såklart krav och mål som varje elev ska 
ha uppnått innan de slutar varje årskurs.
Skolverket har dessa skrivna på sin sida samt att 
de har sammanfattat vilket syfte svenskspråket 
har i skolan. Syftet med att vi lär oss svenska i 
skolan är till för att vi ska utveckla kunskaper i 
och om språket. Undervisningen i svenskan har 
förutsättningar för att vi ska utveckla vårt tal 
och skriftspråk så att vi genom vår kunskap kan 
uttrycka och göra oss förstådda hos andra männi-
skor med svenska som språk. Eleverna ska gen-
om undervisningen utveckla sitt språk, att kunna 
lära och kommunicera.

Kunskapskraven som skolan har för att alla 
elever ska vara godkända att sluta årskurs tre är 
att eleverna ska utan uppbrott kunna läsa 
bekanta samt elevnära texter med en lässtrategi 
som fungerar på ett huvudsakligt sätt. Att eleven 
ska kunna nämna kommentarer och återge viktig 
information för de texter de läst för att påvisa 
en grundläggande läsförståelse. Eleverna ska 
dessutom kunna föra enklare resonemang om 
budskapet i texter samt kunna relatera till egna 
erfarenheter. 

Eleven ska kunna skriva enklare texter med läs-
bar handstil samt skriva på dator. Att eleverna i 
dess texter kan använda stor bokstav, punkt och 
frågetecken samt att de ska på egen hand kunna 
stav ord som de ofta använder sig av och som 
ofta framkommer i elevnära texter. Texterna som 
skrivs av eleverna ska ha tydliga indelningar i 
form utav inledning, handling och avslutning.  
 

De ska kunna söka information i källor som är 
anvisade samt att de sedan kan ta denna informa-
tion och skriva om till egna faktatexter. Att eleven 
genom kombination av text och bild kan förtydli-
ga samt förstärka deras budskap. Dessutom ska 
eleverna kunna utifrån relevanta frågor kunna 
ge enklare omdömen om andras respektive sina 
egna texter och sedan kunna genom detta förtyd-
liga och förbättra sina texter.

Eleven ska vid slutet av årskurs tre kunna samta-
la om ämnen genom att ställa frågor samt att 
kunna samtala om dessa och framföra sina egna 
åsikter kring ämnet. Att de med tydligt språk kan 
återberätta händelser som uppstår i deras 
vardag. Till sist att de ska kunna ge och ta in 
enkla instruktioner.4

Analys av skolverket
Dessa regler och krav som finns på skolverket är 
till för att ge eleverna klara och tydliga direktiv 
för vad de ska kunna, samt hur lärarna ska skö-
ta och handleda sina elever så att de ska kunna 
lära sig och nå de mål som finns skriva att varje 
elev ska uppnå. För att man ska kunna göra en 
produkt som ska fungera i skolan som eleverna 
ska lära sig ifrån måste man såklart ha lite koll 
på dessa krav så man gör något som faktiskt gör 
nytta hos eleven. Att den produkt man tar fram 
kan ge eleven ny kunskap och en chans till att ut-
veckla sig själv genom användning av produkten. 
Samtidigt som man ska ha detta i tanken måste 
man även tänka lite på vad lärarens uppgift blir i 
detta sammanhang, då de är deras uppgift att se 
till så att alla elever får den uppmärksamhet och 
hjälp de behöver för att de ska klara av att nå sin 
högsta kunskapsnivå.  
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Claras Ordlåda, Källa 1.

Ordplugget, Källa 2.

Marknadsundersökning
Det gjordes först en allmän marknadsun-
dersökning där det tittades på vad för sorts in-
lärningsmaterial det finns i ämnena svenska, en-
gelska och matematik. Efter denna undersökning 
togs ett beslut om att fokusera på svenskan och 
detta gjordes då det hittades färre praktiska läro-
medel inom svenskundervisningen än vad det 
fanns inom matematiken och engelskan. 

Det som hittades var främst olika slag av böck-
er som är till för läraren, sedan är det lärarens 
uppgift att ge ut direktiv till barnen för vad och 
hur dom ska göra. Det finns inte mycket praktiskt 
material som eleverna själva kan använda utan 
lärarens direktiv. 

Exempel på läromedel som hittades var Claras 
Ordlåda, av Camilla Hörlin, där tanken är att man 
på ett mer lekfullt sätt lär sig meningsbyggnad. 
Med hjälp av tärningar som är färgade i olika 
färger och ordetiketter som visar vilka tärningar 
man ska slå får man på så vis meningar som man 
enkelt läser av och sedan kan man skriva ner.5

Ett annat alternativ för inlärning är Ordplugget, 
av Karoline Nilsson, ett spel där man spelar och 
lär sig ordklasser och satsdelar. Genom att använ-
da detta spel får eleverna olika uppgifter som de 
måste lösa. I detta spel finns något dom kallar för 
snällisar och dummisar, frågor som är lite lättare 
och de med en liten svårare utmaning.6

En annan produkt är något som heter
Ordlisteövningar, av Stellan Adolfsson. Det är kort 
i A5 format där man får lära sig ord och dess be-
tydelse. Man skriver orden i bokstavsordning, tar 
hjälp av en ordlista för att slå upp orden, sedan 
skriver man in dem i rätt mening.7

Skrivkort finns i olika svårigheter som man kan 
köpa in till klassrummet. I dessa kortlekar finns 
det små kort med bilder på varje kort. Syftet med 
korten är att man ska ta ett kort, tyda vad det är 
på bilden och sedan bokstavera ordet med hjälp 
utav bokstäverna som finns i bokstavslådan. På 
kortets baksida finns ordet stavat så det är enkelt 
att själv rätta sin stavning.8

Urvalet av dessa exempel som tagits upp har 
gjorts utifrån att de andra alternativen till ma-
terial som finns mestadels är böcker. Att det är 
mycket kort i exemplen ovan är på grund av att 
det är vad som finns på marknaden om man ska 
gå ifrån de klassiska böckerna. Skrivkort, Källa 4.

Ordlisteövningar, Källa 3.
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Lek i skolan
Att ta med leken i skolan kan ju tyckas vara något 
som kan vara bra för eleverna för att de på det-
ta vis kan leka samtidigt som de lär sig saker. 
Barnen får då utifrån detta ta med sig leken in 
i undervisningen vilket gör att lärandet får ett 
roligare utgångsläge i utbildningen.

Dock finns det personer som tycker annat och en 
av dem är Birgitta Qvarsell. Hon har gjort flera 
undersökningar med barn som är mellan sex och 
13 år där det framkommer att leken och skolan 
är två helt skilda saker. Barnen hon talat med 
menar att skolan ses som nyttig men att den är 
tråkig då den kopplas samman med inlärning. 
Däremot ser de leken som en viktig del i deras 
barndom men att man inte lär sig något utav den. 
Analysen Qvarsell gjort utifrån sin undersökning 
visar att ”barnen skiljer mellan barnkultur och 
skolkultur, där lek och eget initiativ utmärker 
barnkulturen, och ämnen, färdigheter och tvång 
är skolans kännetecken”. 

Barnen har såväl som vi vuxna en egen tanke, syn 
och inställning till leken och denna kan ses som 
väldigt enhetlig bland alla barn. Gunilla Lindqvist 
skriver i sin bok att det finns en förklaring till 
varför skolan inte använder leken inom lärandet, 
kunskap är inte något som anses finnas med i 
leken och detta tycker både barnen och lärare. Då 
barn i sitt lekande använder sin egen fantasi up-
pfattas detta som en självklarhet att det inte hör 
ihop med kunskapen som lärs ut i skolorna.  Och 
med detta tycker barnen själva att det inte lär sig 
något utav leken då det är de själva som hittat på 
och skapat världen de leker i samt att det är dem 
själva som bestämmer innehållet för vad som ska 
finnas med i leken.9 

Då man söker på olika inlärningsmetoder och 
tittar på material som finns idag samt när man 
pratar med lärare som arbetar idag tar de upp 
olika metode  r, bland annat Bornholmsmetoden 
(se sida 21) som är språklekar. Detta är då olika 
lekar som de använder till läsinlärning. Söker 
man på inlärningsmaterial får man upp olika 
företag, de företagen har på sina sidor är produk-
ter och metoder av olika slag, främst är det lekar 
som kommer upp som man kan ta och använda 
i utbildningen.  Att barnen får använda leken till 
att lära anses vara något som många företag vill 
då de gör produkter som står ut från den vanliga 
klassrums och bänk undervisning. 

Barn som det har nämnts tidigare lär in bäst 
på olika vis och därför kan leken och det prak-
tiska lärandet vara ett bra komplement till de 
elever som visar sig ha det lite svårare för den 
bokundervisning som oftast sker i skolorna. Sam-
tidigt som detta kan vara nyttigt för de barn som 
har och visar sig ha mindre intresse för böcker 
kan det praktiska arbetet nyttjas utav alla. Detta 
gör att alla elever får chans till att använda flera 
sinnen inom deras utbildning vilket lärare tycker 
är viktigt under barnens skolgång.
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Bland barn och datorer
Tekniken som finns idag i form av datorer och 
Ipads kommer mer och mer in i skolans under-
visning. Datorer har använts länge inom skolan 
och på dessa får man lära sig skriva, söka reda på 
fakta och bilder etc. I boken som Alexandersson, 
Linderoth och Lindö skrivit, Bland barn och 
datorer nämner de att denna nya teknik innebär 
att informationen också ökar, att man genom 
denna teknik har möjligheten att skapa, or-
ganisera och presentera saker genom nya och 
modernare metoder. Genom att denna tekniska 
produkt används mer blir det en stor konkurrens 
till läsandet, man väljer då bort läsningen och 
använder datorerna mer där man kan få en sorts 
inlevelse och ett annat sorts deltagande till det 
man gör. 

I program för datorer kan man finna en bland-
ning av underhållning och problemlösningar. 
För program som dessa har Konzack (1999) 
tagit fram en benämning och det har fått namnet 
edutainment, som ursprungligen är ord från 
engelskan, dessa två ord är utbildning (educa-
tion) och underhållning (entertainment). Dessa 
edutainmentprodukter är huvudsakligen inte 
framtagna som skolmaterial men används som 
informella läromedel. 

Alexandersson et al. (2001) Menar att datorspel 
som har formen edutainment ska ha ambitionen 
till att både underhålla samt gynna till lärande. 
I många fall kan barnen träna på enklare vari-
anter av faktakunskap inom exempelvis matem-
atik. Strukturen som används i dessa spel är i 
första hand till för att barnen själva genom att 
spela dessa spel skapar motivation till att göra 
olika typer av uppgifter. Ett annat moment som 
utspelar sig i vissa spela är simuleringar. Olika 
fenomen gestaltas och genom detta kan använ-
daren i det här fallet barnen utforska virtuellt. 
Man kan genom detta experimentera i program-
met så att olika variabler av strukturer och mön-
ster upptäcks.10 

Att sitta vid datorn kan ses som ett praktiskt 
arbete i sig, man byter ut pappret och pennan 
mot en dator som barnen istället får jobba på.  
Men själv tycker jag inte att det är något man kan 
ta in i det praktiska arbetet, nog för att barnen 
ska lära sig att använda datorer så är de inte 
någon arbetsform där de får använda händer och 
skapande. Genom datoranvändning får de lära sig 
en helt ny teknik, där de får skriva och leta fram 
fakta via internet men detta ger ändå inte det 
praktiska arbetet som jag kan tycka används för 
lite i undervisningen. Nog för att man kan kom-
binera det praktiska som man gör med dator gen-
om att skapa kollage på det man gjort och sedan 
ha möjlighetet att skriva ut detta på papper är ju 
något som man kan använda sig mycket av. 
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Intervjuer med lärare
Tanken från början var att göra intervjuer med 
lärare från minst tre skolor i Gävle. Detta för 
att med hjälp av dem kunna få mer kunskap 
om vad det är barnen har svårare för i ämnet 
svenska. Genom dessa intervjuer få reda på 
inom vilket område i svenskan eleverna brukar 
ha svårigheter i, och genom dessa svar som fås 
kunna bestämma för vilket område en alternativ 
lösning ska göras som underlättar och som sam-
tidigt gör undervisningen mer praktisk.

Urvalet av de fem skolor som var tänkt till besök 
och intervjuer gjordes bara av en ren slump 
med den lilla tanken på att blanda, stora, små, 
fristående samt kommunala skolor. Av dessa fem 
skolor besöktes bara en, då resterande endera 
tackade nej på grund av olika anledningar eller 
inte svarade vid försök till kontakt med dem. 
Därför letades det på nya skolor, bland annat 
kontaktades Montessoriskolan och Prolympias-
kolan. Den förstnämnda skolan tackade nej till 
intervjuer medan den andra skolan gick med på 
att besvara frågorna via email. 

Karla Skolan
Katarina och Madeleine som är lärare på Kar-
la skolan i Gävle är väldigt eniga om svaren för 
denna intervju. Det område som de båda märker 
att eleverna har svårare för i svenskundervisnin-
gen är vid högläsning i klassen, vid läsförståelse 
samt att många har svårt för stavningen. De båda 
säger att man märker rätt fort på eleverna om de 
har problem inom vissa områden, det svåra är att 
hinna med och ge alla all den hjälp de behöver. 
Främst har det många elever som har svenska 
som andra språk och dessa elever har de väldigt 
svårt gällande alla områden i svenskan.

De metoder som de använder i undervisningen 
är inte många, det förekommer läsremsor, berät-
telser där eleverna får leta reda på och räkna 
vissa ord. För de med särskilda behov är un-
dervisning inte så olika, de har en speciallärare 
som de ibland får gå till. Annars får de sitta kvar 
i klassrummet med alla de andra barnen där de 
får material som är mer anpassade utefter deras 
kunskapsnivå.

Katarina och Madeleine är båda överens om att 
det område som de flesta har problem med är 
läsförståelsen, där eleverna stöter på ord som de 
inte vet vad dem betyder och på så vis förstår de 
inte meningens syfte. Detta förekommer främst 
hos de med svenska som andra språk men de 
finns även andra barn som har de lite svårare 
med läsförståelsen. Att de har problem med att 
lära kan bero på olika saker, att de har ett funk-
tionshinder som gör att de på grund av detta har 
det svårare. Andra lider av inlärningssvårigheter 
och har svårt att koncentrera sig på vad de ska 
göra och detta gör de svårare att lära in. 
(se bilaga 1)

Prolympia Skolan
Mårten som är lärare på prolympia skolan kan 
inte peka ut något speciellt område eleverna har 
det svårare att lära sig. Användningen av inlärn-
ingsmetoder varierar mellan lektionerna då elev-
erna lär sig bäst om det får använda sig av olika 
metoder. Metoder som de använder är bland an-
nat Bornholmsmetoden, LUS och DLS. Att kunna 
lära sig på olika sätt är något de ser som viktigt. 
Metoderna som används inom inlärningen är 
utifrån vad eleven har för behov, vissa får därför 
mer individanpassat material för undervisning 
än andra. Det går för det mesta bra att använda 
samma metod i klassen men det är lite beroende 
på vilka elever det finns i klasserna.  

Mårten anser att det inte finns något specifikt 
område som eleverna har problem med, utan 
menar att om eleven arbetar på bra samt får en 
god undervisning uppkommer sällan några prob-
lemområden. Det han gör om han upptäcker att 
någon elev har svårt att förstå när han pratar in-
för helklass tar han och förklarar detta för denna 
elev enskilt efter att han har haft sin genomgång
(se bilaga 2)



2111 http://www.bornholmsmodellen.se/ 
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13 http://www.bibo.se/pages/lus.html
14 http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/DLS-for-klasserna-2-och-3/’

Sammanfattning av intervjuer
Att skolorna på vårterminen genomför nationella 
prov för årskurs tre gav de vissa komplikationer, 
de flesta skolor som det togs kontakt med hade 
inte tiden för ett besök och en intervju. Detta gav 
då sina spår i och med att det inte blev så många 
intervjuer som det var tänkt från början, vilket i 
sin tur gjorde att det blev svårare att se ett sam-
band mellan skolorna för i vilket område elever-
na oftast stöter på problem i.

Då det var svårt att få tag på lärare som kunde 
och hade tid med en intervju fick utgångspunkten 
bli från de två intervjuer som gjordes. Utifrån in-
tervjuerna sågs vissa olikheter för hur de arbetar 
i respektive skola. Karlaskolan som är en kom-
munal skola tyckte att de saknade väldigt mycket 
specialundervisning, att de har svårt för att hinna 
med och hjälpa alla elever som har svårigheter 
inom vissa ämnesområden. Däremot Prolympia 
skolan som är en friskola tycker sig inte ha några 
problem alls med att hinna hjälpa alla elever som 
har det lite svårare i skolan.

Karla skolan nämnde att de märker på eleverna 
rätt fort om de har svårare i skolan, dessa elever 
som visar sig ha svårt har oftast problem i flera 
ämnen. Att dessa elever har problem kan bero på 
någon form av funktions hinder eller att de har 
koncentrationssvårigheter. Andra elever som de 
märker har problem är de som har svenska som 
andra språk. Dessa elever får så ofta de kan mer 
hjälp för att klara av de uppgifter som uppkom-
mer i skolan och lärarna gör så gott de kan för 
att hinna med att hjälpa alla de elever som har 
svårigheter.

De båda skolorna använder olika och flera 
metoder, några metoder som Mårten nämnde 
att de använder på Proympia var Bornholms-
metoden. De använder även något som heter LUS 
och DLS detta är två metoder som de använder 
för att kontrollera elevens kunskapsnivåer. Elever 
som behöver får mer individanpassat material 
att jobba med, andra får material av samma form 
som resterande klassen men att det är mer an-
passat utefter deras kunskapsnivå.

Genom de två intervjuerna som gjordes blev 
de inte så svårt att välja område då ena skolan 
inte ansåg att de fanns nå specifikt område i 
svenskan som eleverna visar sig ha mer svårt 
för, medan den andra konkret kunde säga några 
områden för större svårigheter. Detta gav då att 
det område som lärarna uppfattade som svårare 
bland eleverna var läsförståelse, ordkunskap och 
läsinlärning. Valet av område blev de som Karla 
skolan ansåg som de större problemområdena i 
svenskan och att fokus kommer ligga på att skapa 
något som alla elever kan använda, oavsett om de 
har mer svårigheter än andra i svenskämnet.  

Bornholmsmetoden
Bornholmsmetoden eller Bornholmsmodellen som 
det även kallas är något som kom första gången 
1994. Den ”har sedan dess stimulerat tusentals barns 
språkliga medvetenhet och givit dem en god start på 
läsinlärningen.” Detta är språklekar som i den teore-
tiska delen sätts in i vetenskapliga sammanhang. 

Det finns ett originalmaterial som har sin grund ute-
fter det vetenskapliga och utprovade materialet från 
Bornholmsprojektet. Denna original bok innehåller 
62 olika lekar, lekarna utvecklar olika språkliga om-
råden och dess syfte är att barnen får utveckla deras 
fonologiska medvetenhet och göra dem läsberedda. 
Då dessa språklekar är välstrukturerade och dess 
svårighetsgrad ökar successivt kan denna metod 
även användas på barn med särskilda behov som 
behöver extra stöd i skolan. Dessa lekar passar också 
bra för elever med svenska som andra språk. Genom 
att använda denna bok med dessa många olika lekar 
kommer barnen in språkets alla delar på ett roligt och 
lekfullt sätt.11,12

LUS
Är en metod som förskole, grundskole och gym-
nasielärare kan ta användning av för att kolla upp 
hur långt deras elever har kommit i sin läsutvckling. 
”Syftet med LUS är att ha koll på var varje elev befin-
ner sig i sin utveckling och att därmed få till stånd en 
klassrums- och skolsituation där all undervisning och 
all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen 
befinner sig, dvs utgå från elevernas behov.”13

DLS
DLS ”är ett screeninginstrument för läs- och skrivdi-
agnostik som är lätt att administrera och som ger 
reliabel information om klassens färdigheter i läsning 
och skrivning”. Syftet med denna metod är att få en 
diagnostisk analys av elevens läs och skrivförmåga.14
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Analys av Research
 
Genom denna research har jag kommit fram till 
några punkter som kommer vara grunden i den 
skissfas som kommer.
Jag vill att:

- Min lösning ska vara fri från digitala moment. 

- Brukaren inte är tvungen att sitta stilla 
på en stol. 

- Det ska finnas möjlighet att kunna vara på valfri 
plats utanför klassrummet. 

- Eleverna själva ska kunna hämta och använda 
denna produkt utan lärarens fulla uppsikt. 

- Eleverna ska kunna använda lösningen vare 
sig de har koncentrationssvårigheter, svårt med 
språket mm. 

- Eleverna ska få använda händer, ögon och tanke 
mer än vad som uppkommer i skolan idag.

- Denna lösning ska ge ifrån sig ett glatt och
lekfullt uttryck. 

- Det ska finnas möjlighet för eleverna att ha 
roligt samtidigt som de lär. 

- Den ska lösa det problemområde i svenskan 
som kom upp i intervju med lärare.

Skissarbetet som följer kommar att skissas med 
dessa punkter “Ej digi”, “Av alla”, “Roligt” och “Pro 
om” som måsten. Dessa fyra punkter är något 
som  måste finnas med i lösningen som tas fram, 
men tanken är att få med så många punkter som 
möjligt. Detta för att det ska tas fram ett så bra 
förslag som möjligt för ett praktisk komplement 
till undervisningen inom ämnet svenska. 

Ej digi

Röris

Val pl

Anv sj

Av alla

Sinnen

Lekfull

Roligt

Pro om
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Klossar med olika ordgrupper som man kan bygga meningar med. Att 
kunna sitta med händerna och vända och vrida så man får fram de rätta 
orden till sin mening. 

Kort i punktform, först söker man upp ordens betydelse i en ordlista 
sedan skriver man meningar med dessa ord i.

Skissfas
Då lösningen ska bli något som man kan använda 
som komplement i undervisningen och som får 
eleverna att använda sina händer, ögon och tanke 
samtidigt som de lär har skissandet fokuserat på 
att hållas åt detta håll. Med inspiration från olika 
spel bland annat memory, kortleksspel och twist-
er, blandades dessa med ordpyssel som sökord 
(där man söker ord i en röra utav bokstäver) och 
lek i formen av hänga gubbe. Detta resulterade i 
flera olika förslag.

Alla skisser ska inneha de fyra punkter som finns 
nedanför till vänster. Sedan vid varje skiss finns 
de resterande fem punkterna (de nedanför till 
höger)utsatta om skissen stödjer punktens syfte.    

Ej digi Röris Val pl

Anv sj

Av alla

Sinnen LekfullRoligt Pro om

Anv sj

Sinnen
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Tvåindelad tavla/papper där det på ena halvan är en text som man läser, i 
denna text är svåra ord understrukna. Sedan letar man reda på dessa ord 
i myllret av bokstäver som finns under texten. När man lyckats hitta alla 
orden skriver man egna meningar de ord man letat fram.

Spelkort som har lite samma tanke som memory och hänga gubbe. Först 
gäller det att leta reda på korten som hör ihop, sedan får man kunskap i 
hur ordet stavas, hur det ser ut i bildforom och slutligen får man påbör-
jade meningar som man ska skriva klart.

Anv sj

Anv sj

Sinnen

Sinnen

Lekfull
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Ett papper som är tvådelat. I ena kanten är det svåra ord uppradade och 
på andra delen meningar som beskriver och förklarar dessa ord. Med 
hjälp av penna eller tråd drar man mellan rätt ord och mening.

Inspirationen kommer från twister spelet (se sida 26), tanken är att man 
måste frångå sitt bänkområde och möjligen ta sig utanför klassrummet. 
Att kunna spela fram kunskapen om ord, meningar eller att lära sig läsa. 

Röris

Anv sj

Anv sj

Sinnen

Sinnen

Lekfull

Val pl
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En stor bricka med massa ord skriva, det är bara att leta på olika ord och 
börja forma sina meningar. När meningarna är byggda ritar eller skriver 
man ner och förklarar vad man nyss beskrivit i sin mening.

Anv sj

Sinnen



27

En matta med olika geometriska former som är i olika färg med olika ord-
grupper skrivna i respektive färg. Tärningarna är i färgerna som formerna 
och man slår dessa olika tärningar för att på så vis få fram vilken form man 
ska hämta ordet ifrån. Det finns även en hög med kort där det på dessa är 
skrivna lite svårare ord som kanske inte används jätte ofta. Iden är att man 
först slår tärningarna och får fram vilka ord man ska leta på, sedan tar man 
ett kort ur ordhögen, då har man alla ord man behöver och sedan är det bara 
bygga ihop en mening.

Urval
Då denna lösning ska vara ett alternativ för in-
lärning av läsförståelse, ordkunskap och
läsinlärning gjordes ett urval av alla de skisser 
som var ritade. Tanken som fanns var att skapa 
något som tar eleverna bort från bänken och i 
vissa fall även bort från klassrummet. Den skiss 
som kändes åt detta håll var den twister inspir-
erade iden. Även var ordklossarna intressanta 
i och med att de genom redan skrivna ord får 
skapa sina meningar. 

Skissarbetet fortsatte då med dessa två idéer i 
åtanke med tanken att på något vis få ihop dem 
till en lösning. Och att lösningen får med så myck-
et som möjligt av de problemområden som kom 
fram genom intervjuerna.

I spelet twister har man en plastmatta där det är sex gröna, 
gula, blå och röda cirklar, sedan finns det en platta med 
snurrfunktion som är indelad i höger och vänster hand res-
pektive fot där varenda färg finns på varje hand och fot. Det 
går ut på att snurra på denna snurra och sedan ska man 
placera ut sin högra eller vänstra hand eller fot på rätt färg.
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Då tärningar och snurror fungerar på lite samma sätt, att de bestämmer 
hur många steg eller vilken färg du ska anväda valdes det att fokusera på 
snurrorna. Detta för att de har fördelen med att kunna ha flera alternativ 
med iställt för 6 stycken som en tärning har då den bara har 6 olika sidor. 

Förslag på vilka geometriska former som finns och som skulle kun-
na användas. Iden och att använda dessa former kom då de stöts på 
överallt i vardagen utan att man kanske tänker på att det ursprungli-
gen är dessa former i grunden.

Till vänster. Ordförslag som ska finnas i de geometriska formerna. Det är ord som 
man ofta använder i svenska språket. Att kunna ställa en fråga, hur många det hand-
lar om, vem som gör saker och vad dessa människor har eller ska göra. 
Till höger. Ordkorten med de lite svårare orden, det som ges som förslag på dessa 
kort är aggressiv och identitet.
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Ordfigurerna gjordes först i flera olika storlekar, efter mycket tanke, hålla 
i och känna bestämdens denna upplaga. Detta för att de kändes lagom då 
de är barn i nio till tio års ålder som ska handskas med dem. Därför valdes 
den mindre varianten. 

Till vänster. Färgerna som de valdes mellan  ritades upp olika förslag med 
olika färger tillsammans för att kunna se och jämföra. 
Mitten. Flera olika varianter och kombinationer på hur man kan ha de
valda färgerna.
Till höger. Färgkombinationen som valdes samt exempel på om figurerna i 
snurran ska vara enfärgande (i detta fall vita) eller om de bra ska vara
markerade med linjer.

Modellskisser
För att lättare kunna se och bestämma storlek 
på figurer samt kunna se hur snurran skulle se 
ut ensam och ihop i en och samma gjordes det 
modellskisser. Även färger och i vilken ordning 
dessa skulle vara testades. Om figurerna i snur-
ran skulle vara färgade i en annan färg eller bara 
linjerade.
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En snurra till varje färg med de små figurerna i en egen färg. Varje snurra
representerar en färg, figurerna som är i en annan kulör visar enbart vilken 
geometrisk form det är. 

En snurra med alla de fyra färgerna i varsin ring. De små figurerna är enbart
linjemarkerade så att man ser vilken färg respektive form man ska ha.



3115 http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1180
16 http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.iggesund.com/&prev=/search%3Fq%3Diggesund%2Bpaperboard%26hl%3Dsv%26biw%3D1680%26bih%3D930 
17  http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.iggesund.com/&prev=/search%3Fq%3Diggesund%2Bpaperboard%26hl%3Dsv%26biw%3D1680%26bih%3D930

Material
Funktionen som materialet behöver ha för den-
na lösning är att det är hållbart/tåligt då de ska 
kunna användas många gånger. För att barnen 
ska kunna handskas med den själva får det inte 
vara för tungt. Sedan är det bara positivt om det 
är tåligt för vatten, fukt och smuts då man kan 
använda denna lösning utomhus. För att kunna 
välja ut material som skulle kunna användas 
kollades det på spel som finns idag om vad de 
är gjorda av. Sedan valdes några utifrån de funk-
tioner som detta spel kan ha nytta av att ha.  Och 
de material som kom upp i tanken var trä (ply-
wood), plast eller papp/kartong, möjligen kan en 
kombination av dem vara ett alternativ. 

Trä (plywood)
Är uppbyggt av ett visst antal hoplimmade fan-
erlager, vanligen är lagren korsvis limmade med 
en rät vinkel mot varandra. Faneren som används 
är av olika träslag, tjocklek och kvalitet. Sverige 
använder främst furu och gran men de används 
även träslag som björk, bok eller ek som en ytfan-
er. Plywoodskivor finns i olika tjocklekar och med 
olika ytskikt och de är beroende på skivtjocklek 
och tillverkare.15

– Hållbart och hårt. Tål inte vatten och fukt om 
det är obehandlat. I stora mängder kan det bli hög 
vikt.

Papp/Kartong  
I Hälsingland finns Iggesund paperboard, det 
är en fabrik som tillverkar kartong av högsta 
kvalitet. Deras kartong vill förutom sina över-
lägsna fysiska egenskaper kunna tillfredsställa 
kundernas behov. Massan de använder sig av är 
kemisk och den produceras utifrån ”sulfat massa 
metoden”. De producerar kartong som används 
till olika förpackningar, exempel är mat och ko-
smetik. Materialets egenskaper kan bestämmas 
utifrån vad det ska användas till, ”det finns bar-
riärer mot fukt och fett, värmetålighet och sty-
rka” det finns även kombinationer av dessa om 
man så önskar. 16,17

– Lätt i små mängder, återvinningsbart men tål inte 
vatten och fukt.
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Plast
Är ett syntetiskt material som består av olika 
polymerer och tillsatsämnen. Plasten har bland 
annat en låg densitet och god ljud och stötdämp-
ning. I många konstruktionsmateriella fall ersät-
ter plasten material som metall och trä. Dess 
speciella egenskaper kommer från polymererna 
vilket många andra materialtyper saknar. Ter-
moplaster och härdplaster är de två vanligaste 
typerna som används. Termoplast kan vid up-
pvärmning omformas, produkter som är gjorda 
av termoplast kan i och med den egenskapen 
återvinnas och omformas till nya produkter. 
Härdplaster däremot kan inte återanvändas då 
dess polymerer kemiskt har tvärbundits. Detta 
gör att denna plastsort är väldigt styva men också 
mycket spröda.18 

– Vatten och smutståligt, hållbart i längden och 
återvinningsbart. Lätt i vikt. 

Materialval
Då denna lösning kräver material som är tåligt, 
hållbart i längden och tål vatten, fukt och smuts 
uteslöts kartongen rätt fort då den inte är lika 
hållbar och stark i längden som de andra två 
alternativen plus att den inte blir liga tålig mot 
vatten och smuts. De andra två alternativen trä 
och plast skulle båda kunna fungera i och med att 
de har ungefär liknande egenskaper. Trä blir trol-
igtvis tyngre än om man skulle göra den i plast 
men träet blir ju i sin tur mer naturligt.
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Resultat
Prototyp
Detta skissande och modellande slutade med 
att detta spel kom fram. Tanken är att man ska 
ha detta som ett komplement till undervisning i 
skolan. Tron och förhoppningen med detta spel 
är att barnen ska bortse får att de faktiskt lär sig 
att skriva och bygga meningar och att det blir 
som en liten bonus i slutet av det roliga. 

Genom att skapa meningar på detta sätt får elev-
erna samtidigt som de lär göra något annat än 
att sitta vid bänken och skriva. De får genom de 
ord de fått fram bilda olika meningar, de kan även 
bli så att det kanske inte går att skriva en men-
ing med de ord man fått av slumpen. Och genom 
detta så skapar man en förståelse för vad och hur 
man kan skriva och inte. 
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Färger
De färger som valdes till snurror och ordfigurer-
na resulterade i en ljusare ton av orange, grön, 
rosa och gul färg. Ramen som är runtom de fyra 
snurrorna och pilarna som visar vilken figur man 
ska hämta valdes till en ljusare blå. Dessa färger 
valdes då spelat ska vara roligt och dessa färger 
ger ifrån sig en glad och rolig känlsa. Det positiva 
med färgerna är att de är färgstarka och på 
samma gång lite annorlunda från den vanligaste 
gula, gröna, röda och blå färgen.
Samtidigt som det är färger man kanske inte an-
vänder så ofta tillsammans fungerar det väldigt 
bra ihop och de blir en fin färgkombination.

Till de figurer som är på snurran valdes vit då 
kombinationen till de övriga färgerna blev
väldigt bra. Meden texten på figurer och kartong 
valdes till svart då det blir klart och tydligt vad 
de står.

Förvaring
Då det är väldigt många delar i detta spel blir de 
enkelt att veta vart man har allt då man förvarar 
det i förpackningen som man får med. Detta gör 
de lättare att veta vart man har allt och det blir 
enklare att frakta vid användning utomhus.
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Måtten på de geometriska formerna.

Måtten på ordkorten

Måtten på hela snurrtavlan samt på varje 
snenskild snurra.

Storlek
Då det är barn som ska använda detta som kom-
plement till lärande i skolan bör de vara anpassat 
så att man ändå ser vad figurerna är och ligger 
samtidigt som de inte får vara för stora och klum-
piga då barnen själva ska kunna bära och hålla i 
dem. 

Geometriska figurer 
De former som valts är både tvådimensionella 
och tredimensionella figurer. 2D formerna är 
kvadrat, rektangel, triangel och cirkel samt de 
i 3D som är en kub, rätblock, kon och cylinder. 
Dessa är valda då det är former som kommer 
igen i vardagen.
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Så spelar du
Spelet går ut på att med hjälp av slumpen få fram 
ord som man sedan ska bygga meningar med. Att 
själv kunna avgöra vilka ord man kan använda för 
att det ska bli korrekta meningar samtidigt som 
de ska använda så många ord som möjligt av dem 
som de har snurrat fram. 

Detta spel är gjort så att läraren inte behöver 
vara med hela tiden eleverna spelar men att den 
kan hålla lite koll på hur det går och om de skulle 
uppkomma frågor under spelets gång. Men tank-
en är att eleverna själva ska kunna ta fram och 
spela detta spel tillsammans utan lärarens hjälp. 
Självklart kan läraren vara med och spela om den 
känner sig villig att göra det.

Antal spelare kan variera då det inte finns några 
moment som kräver ett visst antal. Men rekom-
menderat antal är 2-6 spelare då fler kan göra att 
det blir väldigt rörigt.

Steg för steg hur spelet går till:
 
För 2-6 spelare.

1. Ta ett kort ur ordkortshögen.

2. Snurra på snurrorna i ordningen orange, grön, 
rosa och gul. Sedan ska du leta fram de figurer 
som du med hjälp av snurrorna fått fram. 
Variant 1. Snurra på en snurra i taget och leta 
fram respektive figur för att få ditt ord.
Variant 2. Snurra alla fyra snurror och leta sedan 
på alla de figurer som snurrats fram så att du kan 
få dina ord.

3. Samla ihop alla ord och börja bygg din mening. 
Försök använd så många av orden du kan.

4. Sedan skriver du ner meningen du byggt och 
visar din lärare för att få bekräftat att det är en 
korrekt mening. Du kan även rita en bild som 
beskriver din mening.

Sedan är det bara att börja om igen för att skapa 
fler meningar med hjälp utav slumpen. 

Detta är de ord som ska användas, kortet som är taget ur 
korthögen samt de ordfigurer du snurrat fram på snurran.

Med hjäp av dessa ord kan du börja bygga och lägga 
orden så det kan forma olika meningar. Inte säkert att de 
blir korrekta men gör man på detta sätt kan man få fram 
väldigt tokiga och konstiga meninger. Du får högst lägga 
till två egna valda ord så du kan skriva en full mening.

hund

grisar
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Produkttest
För att få barnens åsikter på spelet som tagits 
fram kontaktades Karla Skolan igen för att se om 
de hade tiden till att testa på hur spelet är och 
fungerar. Dom var väldigt hjälpsamma och fick 
där hjälp av tio stycken elever som testade på
och spela. 

Barnen tyckte det var jätte roligt och det som var 
roligast var att leta fram de olika figurerna med 
orden på. Då det i klassen finns många elever som 
har svenska som andra språk tyckte de flesta av 
dem som testade att det var svårt att förstå vissa 
av de ord som de drog ur ordkorts högen, men 
förutom det så tyckte även dom att det var roligt. 
Alla barn som var med och testade spelet tyckte 
att det var ett roligare sätt att lära sig nya ord och 
skriva meningar på och alla var överens om att de 
skulle använda spelet ofta om det fanns på deras 
skola. 

Något som märktes när eleverna testade spelet 
var att några av dem hade svårt att sitta stilla 
och koncentrera sig på vad de skulle göra. Det 
var även så att de hade svårt för att låta var och 
en göra sitt eget, nog för att det är bra att kunna 
hjälpas åt men tanken med spelet är att själv leta 
fram sina figurer och skriva sin egen mening. 
Sedan syntes det väldigt fort att de elever med 
svenska som andra språk hade det svårare att 
förstå vad de skulle göra och förstå vad de flesta 
av orden betyder. 

Då detta spel är något som gör att barnen får röra 
på sig, använda händer, ögon och på samma gång 
lära om ord och skriva meningar med dessa ord 
gör att det utifrån lite lek och praktiskt arbete lär 
sig meningsbyggnad och ordförståelse. 
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Meningsbyggarn
“spelet där slumpen avgör vilka ord du
ska använda i din mening”
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Här har du spelets olika ordbrickor samt dess förpackning och ordkort som du använder när du spelar. 

På denna bild har du den snurra som styr vilken ordfigur du ska leta fram när du spelar. Som bilden visar är det en enkel snurra med bilder på de olika 
figurerna i respektive färg. Bilden visar även förpakningen spelet förvaras i.
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Diskussion
Projektidén var att undersöka hur mycket skolor-
na använder sig av praktiskt arbete i sin under-
visning. Detta för att sedan kunna ta fram ett mer 
praktiskt komplement för undervisning till det 
vanligtvis mer teoretiska ämnet svenska.

Intervjuer
 
Intervjuerna som från början var tänkt att bli 
närmare fem stycken skulle vara en grund för 
att kunna se hur skolorna arbetar idag och vilka 
arbetsmetoder de använder. Men då det bara var 
två skolor som jag fick kontakt med blev starten 
på detta projekt väldigt trög och svår. Att bara 
jämföra två skolor och tre lärares syn på detta 
gav inte lika mycket som jag hade hoppats på 
men jag fick arbeta utifrån det lilla jag fick. Då 
bara den ena skolan kunde precisera ett visst 
område inom svenskan som eleverna hade mer 
problem med fick jag inte mycket att gå på. Det 
blev rätt enkelt att utse och välja det område jag 
skulle arbeta vidare med för att ta fram en alter-
nativ lösning för eleverna att lära sig på.
 
Praktiskt lärande
 
Att barn måste gå i skolan och lära sig skriva, räk-
na och kunna i sin vardag  kommunicera är något 
som inte är konstigt. Men att man kan blanda 
undervisningen med olika metoder för hur man 
lär ut är något som jag tycker de borde använda 
sig mer av. Barn och människor i allmänhet lär in 
och tar till sig information bäst på olika sätt, att 
kunna ta in mer praktiskt arbete i skolorna tror 
jag skulle gynna fler elever till en roligare skol-
gång samt att det får lära sig saker på andra sätt 
än att bara sitta i klassrummet med sin penna 
och ett papper.  

Det som fokus låg på genom detta projekt var 
att lösingen som tas fram ska kunna användas 
av alla elever vare sig de har svårigheter med 
språket eller koncentrationssvårigheter. Att ha en 
produkt eleverna kan ta på för att lära ger dem 
en mer  praktisk inlärningsmetod samtidigt som 
hela inlärningsprocessen blir mera rolig. Genom 
att de själva får leta fram och hämta orden de ska 
använda sig av ger de en rörelse i lärandet,  

de får använda sina ögon, händer och tanke för 
att lösa de som i slutet är att bygga egna mening-
ar med de ord som de har med hjälp av praktiskt 
arbetet fått fram. 

Montessori19 tog fram en pedagogik som gör att 
du går från handling till tanke, och att sedan få 
detta från konkret till abstrakt. Man kan lära in 
med hjälp utav många olika metoder bland annat 
i läran om bokstäver kan du ljuda en bokstav, 
tillverka denna bokstav i olika material för att 
sedan kunna känna och titta på den. Du kan även 
baka bokstaven för att sedan kunna äta den, 
känna hur den luktar och på så vis kunna koppla 
ihop dofter och smaker med just denna bokstav. 
 
Genom att använde denna pedagoik tror jag att 
barnen blir mer engagerad i sitt lärande sam-
tidigt som de får lära sig genom användning av 
flera sinnen.

Datoranvändning
 
Att sitta vid datorn, är det praktiskt arbete? Jag 
personligen tycker inte det, därför fanns det 
ingen tanke på att titta på en lösning för mitt 
problem genom att använda datorn. 

Idag används datorer i skolan som ett alternativ 
till inlärning då det finns väldigt många program 
där man bland annat får lära sig svenska och 
matematik. Skolor idag använder händer och 
känslan alldeles för lite då dessa teknikprylar 
kommer mer och mer in i dagens vardag. För att 
kunna använda flera av våra sinnen måste vi även 
få in en variation till undervisningen, att både 
kunna använda böcker, händer och tanke är något 
som borde tas in mycket mer i skolorna.

När jag tittade på skolverkets hemsida om kun-
skapskrav och kursplaner fanns där något som 
förvånade mig lite, det finns krav på att elever-
na ska kunna skriva på datorn innan de slutar 
årskurs tre. Jag kan hålla med om att datorn kan 
användas som ett komplement i skolans under-
visning men att det finns krav på att eleverna ska 
kunna skriva på och använda dessa anser jag vara 
helt fel.

19 http://www.trilobiten.se/pedagogik.php#5
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Materialvalet
 
Då tiden blev allt för kort och starten på detta 
projekt började lite för sent hanns det inte med 
att göra denna lösning i dess rätta material, vilket 
är lite synd då man tappar hela helhetsintrycket. 
Att bara ha den i modellformat ger inte samma 
känsla för hur den fungerar samt att materialet 
blir känsligare. Men är ändå nöjd över att jag 
lyckats fått ihop en modell som visar hur allt är 
tänkt att se ut.

Materialet som är tänkt för denna lösning är inte 
helt bestämt då det skulle vara fullt möjligt att 
både göra den av plywood som i plast. Det mest 
intressanta skulle varit om man kunde göra två 
upplagor, en i trä och en i plast för att på så vis 
kunna gå ut till skolorna och låta eleverna testa 
både och för att sedan kunna bestämma vilken 
som fungerar bäst och är lättast att handskas 
med och använda.

Spelet
 
Själva slutförslaget som slutade i ett spel med lite 
inspiration från spelet twister är ett komplement 
som är fullt möjligt att använda i skolans under-
visning. Genom dess olika moment får eleverna 
både rörelse, kunskap i ordförståelse och men-
ingsbyggnad. Att använda detta spel någon gång 
ibland ger eleverna en variation i undervisningen 
som är mer lik lek än lärande samtidigt som de 
lär sig genom leken. Självklart skulle denna ide 
kunna tas vidare och göras om vilket jag även 
skulle göra om jag fick chansen att fortsätta  ar-
beta med det, men som spelet är nu fungerar det 
och är fullt möjligt att användas. 

Produkttestet
Testet som gjordes med några elever på Karla 
skolan var givande då det gav en tydlig syn på hur 
det verkligen fungerade att spela spelet. Då det 
var första gången som det någonsin testades tog 
det lite längre tid än vad jag tänkt att det skulle 
ta samtidigt som vissa elever hade lite svårt 
att förstå vad de skulle göra men med lite hjälp 
fungerade det till slut.

Trots att detta är ett spel där man kommer ut 
från klassrummet och som inte liknar den vanliga 
undervisningen var det några elever som tappade 
koncentrationen. Vad det berodde på har jag 
ingen aning om riktigt, min gissning är att de tog 
chansen att göra som de ville när det var jag som 
var där och ingen lärare var med men det är inget 
jag vet eller kan svara på. Om man bortser från 
detta så tycker jag ändå att det var en givande 
sak att göra både för mig för att se om och hur de 
fungerade i verkligheten samtidigt som eleverna 
tyckte det var väldigt roligt. 
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Framtida studier
 
Om detta arbete skulle fortsätta skulle jag vilja 
få fram en prototyp i både plast och trä för att 
på detta sätt kunna jämför dessa med varan-
dra. Detta skulle då göras först av mig så att jag 
själv kan få en uppfattning om vad som fungerar 
och verkar som det bästa alternativet för denna 
lösning, sedan skulle jag vilja göra tester med 
elever för att på så vis kunna få deras tycke och 
tanke på vad de anser skulle passa bäst. Jag skulle 
även vilja utveckla hela delen med ordfigurerna 
då man kan ta de vidare till exempelvis att elev-
erna själva kan få vara med och bestämma vilka 
ord som ska vara med som byggstenar. Detta för 
att få ett så levande spel som möjligt och där det 
nästan är omöjligt att få samma ord och bygga 
samma mening två gånger. 
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Bilagor

Bilaga 1
Intervjufrågor Katarina Sewon & Madeleine Åskog, KarlaSkolan.
Har 19 resp. 18 elever i klassen. Har jobbat som lärare i ca 12 resp. ca 6 år.
Inlärningsmetoder för grundämnet Svenska

Skolverkets regler gällande ”Rätt till kunskap och särskilt stöd” säger att ”Skolan ska ge alla barn och 
elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för 
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål”. 

1. Hur upptäcker ni om barnen har problem med vissa moment inom inlärningen?
Svar: Främst när det har högläsning i klassen. Det förekommer även i läsförståelsen och i stavningen.

2. Hinner ni med och upptäcka samt hjälpa alla elever? 
Svar: Man upptäcker väldigt fort vilka som har det svårare, är oftast samma elever som har problem 
och det är i de flesta ämnena. Det svåra är att hinna med och hjälpa alla, vilket vi inte hinner göra.

3. Vilka inlärningsmetoder använder ni er av?
Svar: Bokstavsinlärning är det mycket följa spår på ett papper, skriva på griffeltavla. För läsning är det 
ofta läsläxa. Vi använder även LTG metoden, vi skriver meningar/ berättelser på tavla för att barnen 
sedan får leta och räkna vissa ord. Sedan har vi läsremsor med olika färg för att man lättare ska veta 
vilken rad man är på. 

4. Vilka inlärningsmetoder använder ni för dem som har särskilda behov?
Svar: Några har personliga datorer, andra använder material som är anpassade utefter deras kun-
skapsnivå. För de som har svenska som andra språk använder vi palinspel, detta är lite olika beroende 
på hur länge de vart i Sverige. Vi använder även handstilskort.

5. När ni märker att några har problem, tar ni dem åtskilt så de får möjlighet till andra inlärning-
smetoder eller byter ni metod och fortsätter undervisningen i helklass? Kan man använda olika 
metoder i en helklass för att lära ut samma saker så att alla förstår?
Svar: Vi har bara en speciallärare så de är svårt att ta dem som har behovet åt sidan. De är ofta att vi 
inte hinner med att hjälpa alla så mycket som vi egentligen skulle vilja. Vi löser det ofta i klasserna 
men det är svårt att hinna med. Är främst de som har svenska i andra språk som har problem.

6. I vilket område i svenskan har eleverna oftast svårt att lära sig?
Svar: I läsförståelsen, det har svårt för att förstå begrepp och de saknar ordkunskap. De förstår inte 
orden då de inte har någon bild för vad de är och då fastnar dem på dessa ord.

7. Vad kan det bero på att eleverna har svårt för just detta?
Svar: Att de lider av inlärningssvårigheter, små handikapp som gör att de har svårare för att lära in.

Om en lösning/produkt tas fram som ska hjälpa eleverna till att lära inom svenskan.

8.Skulle ni använda denna lösning till era elever så de genom användningen av denna kan lära sig på 
nytt och givande sätt? 
Svar: Ja det skulle vi.
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Bilaga 2
Intervjufrågor Mårten Sohlberg, Prolympia Skolan.  Har 24 elever i klassen.
Han har arbetat som lärare 5 ½ år.
Inlärningsmetoder för grundämnet Svenska

Skolverkets regler gällande ”Rätt till kunskap och särskilt stöd” säger att ”Skolan ska ge alla barn och 
elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för 
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål”. 

1. Hur upptäcker ni om barnen har problem med vissa moment inom inlärningen?
Svar: I förskoleklass testar vi eleverna genom Bornholmsmetoden och använder oss av LUS för att 
läsutveckling är. Under skolåren gör vi sedan kontinuerligt olika tester för att se hur eleverna ligger till 
inom stavning, läsning. Bl.a. genom H4, DLS, Nationella prov mm. Det är lektionerna och de eleverna 
presterar där som ligger till grund för att upptäcka problemen, testerna är bara som hjälpmedel för att 
bekräfta olika problem med inlärningen. Anser vi att någon elev behöver extra stöd så har vi en spe-
cialpedagog som vi samarbetar tillsammans med och som sedan gör tester med eleverna för att fastslå 
vilka inlärningsproblem som föreligger.  

2. Hinner ni med och upptäcka samt hjälpa alla elever?
Svar: Ja.

3. Vilka inlärningsmetoder använder ni er av?
Svar; Ingen speciell inlärningsmetod utan en blandning av många inlärningsmetoder. Eleverna lär sig 
bäst om de får använda sig av olika metoder och lära sig att lära sig på olika sätt. 

4. Vilka inlärningsmetoder använder ni för dem som har särskilda behov?
Det beror på elevens behov.

5. När ni märker att några har problem, tar ni dem åtskilt så de får möjlighet till andra inlärning-
smetoder eller byter ni metod och fortsätter undervisningen i helklass? Kan man använda olika 
metoder i en helklass för att lära ut samma saker så att alla förstår?
Svar: Vissa elever får mer individanpassad undervisning än andra beroende på behov. För det mesta 
går det bra att använda sig av samma metod för alla med det varierar pga. vilka elever du har i klassen. 
Om jag märker att någon inte förstår brukar jag förklara enskilt för eleven efter att jag haft genomgång 
eller under tiden som lektionen pågår.

6. I vilket område i svenskan har eleverna oftast svårt att lära sig?
Svar: Det kan jag inte svara på. Om en elev arbetar bra och får en god undervisning så brukar de inte 
ha problem med något specifikt område.

7. Vad kan det bero på att eleverna har svårt för just detta?

Om en lösning/produkt tas fram som ska hjälpa eleverna till att lära inom svenskan.

8. Skulle ni använda denna lösning till era elever så dom genom användningen av denna kan lära sig på 
nytt och givande sätt?
Svar: Om denna produkt skulle bidra till att eleverna lärde sig mer så skulle den absolut
vara intressant.


