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Sammanfattning:  Undersökningen syftade till att utveckla och utvärdera ett arbetsmaterial för 

att befästa lägesbegrepp i årskurs 1, genom att integrerar rörelse och lek i lärandemomentet. 

Materialet utvärderades med hjälp av tre metoder för insamling av data. Metoderna var skriftligt 

test, observation och intervju. Det insamlade materialet analyserades därefter med både en 

kvantitativ och en kvalitativ analysmetod för att sammanställa ett resultat. Resultatet visade att 

eleverna uppskattade aktiviteterna då hela kroppen involverades i lärandeprocessen. Det 

framkom även genom lekarna att eleverna hade god förståelse för lägesord. Trots detta var det 

många som hade svårt för att använda orden i muntlig kommunikation med kamraterna. Utifrån 

Bishops matematiska aktiviteter och Vygotskijs samt Deweys syn på socialt samspel analyseras 

resultatet vidare i diskussionen. Slutsatsen som kan dras utifrån detta arbete är att rörelse och 

lek – rörelselek -  kan bidra till att skapa meningsfulla sammanhang där lärande sker på en 

högre nivå i samspelet med andra.     
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1  INLEDNING 

Det mest effektiva lärandet sker då vi gör någonting – leker, bygger, skapar, upplever, reser 

någonstans, samarbetar och så vidare (Prashnig, 1996). Utifrån denna kännedom har följande 

undersökning som mål att utveckla och utvärdera ett material i syfte att integrera lek och rörelse 

i undervisning av vissa matematiska begrepp. Leken är enligt Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)(Skolverket, 2011) en väsentlig del i det aktiva 

lärandet och har stor betydelse för elevernas tillägnande av kunskaper. Bishop (1991) 

understryker även att lek är en högst matematisk aktivitet, och är en produkt av kulturella 

värden. Införandet av lek i det utvecklade materialet utgår från Bishops (a.a.) tankar kring lek 

som en av sex fundamentala matematiska aktiviteter. Lekens huvudsakliga syfte är inte att det 

ska vara roligt, utan ska i själva verket lägga grunden för abstrakt tänkande, som att skapa 

föreställningar och tänka hypotetiskt. Leken skapar även förutsättningar för utforskandet av 

bland annat tal, former, lägen och mått (a.a.). Mer om Bishops matematiska aktiviteter 

presenteras närmare i kapitel 3.    

  Utvecklingen av de matematiska rörelselekarna i detta arbete har utgått från, för vissa 

barn, redan kända lekar som i sin tur har anpassats för att träna de utvalda begreppen. De 

begrepp som övas i det utvecklade materialet är ord som beskriver läge, dessa ord benämns i 

läroplanen (Lgr11) som så kallade lägesord, medan Bishop (a.a.) använder begreppet 

lokalisering när han hänvisar till rumsuppfattning och rumsliga begrepp. Anledningen till att 

eleverna ska öva lägesord eller lokaliserings ord grundar sig i kursplanen för matematik som 

tydligt uttrycker att eleverna ska kunna ”vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts 

läge i rummet” (Skolverket, 2011, s. 64) med koppling till geometrimomentet. Valet av ämne i 

samband med detta arbete har i första hand präglats av det begränsade utbudet av litteratur och 

arbetsmaterial som finns tillgängligt inom området. Ämnesvalet påverkades till viss del även 

av personliga brister i erfarenhet kring hur man som lärare kan arbeta med dessa begrepp i 

skolan. Syftet med att träna lägesbegrepp i det utvecklade materialet är precis som Molander 

(2012, s. 18) uttrycker det, ”För att kunna kommunicera måste man vara säker på orden och på 

vad de betyder”.  

1.1  Bakgrund 

Trots den snabba samhällsutvecklingen är våra kroppar fortfarande byggda på samma sätt som 

för flera tusen år sedan. Kroppen är nämligen skapt för ett liv i rörelse (Raustorp, 2004; Berg 

& Cramér, 2003). Vi börjar tidigt, redan som barn, att lära oss svåra saker genom att involvera 
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hela kroppen. Genom att använda kroppen kan vi ta in information och skaffa oss 

grundläggande förmågor (Prashnig, 1996). Hannaford (1995) framhåller att inlärning inte 

enbart sker i huvudet, utan sker i kombination med andra kroppsliga funktioner och därför bör 

människokroppen ses som en enhet där både hjärnan och kroppen samspelar. 

  Kajetski och Salminen (2013) skriver att relationsbegrepp, begrepp som ”beskriver saker 

och föremål samt deras inbördes relationer”(s. 44), sällan används i vardagsspråket. Trots detta 

antas det ofta vara självklart att barn förstår innebörden av dessa begrepp. Detta kan bero på att 

vi ofta använder ett svävande språk vid beskrivning av exempelvis föremåls läge i ett rum 

(exempel: ”Lägg den här där borta” jämfört med ”Lägg den här duken på det mindre bordet”). 

Författarna menar att även ett litet barn kan, genom rumsliga aktiviteter som involverar alla 

sinnen, tillägna sig relationsbegrepp. Problem uppstår först vid övergången från det konkreta - 

tredimensionella rummet - till det abstrakta - tvådimensionella planet - som kan symboliseras 

av ett bord. Begreppets betydelse förändras vid denna övergång vilket medför att den vuxnes 

roll är av stor vikt för att barnen ska upptäcka och ta till sig den nya betydelsen av 

relationsbegreppen (a.a.).  
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2  LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Kapitlet inleds med att belysa betydelsen av god förståelse för rumsuppfattning och 

lägesbegrepp. Efter det definieras orden rörelse och lek, samt ges även en förklaring till 

begreppet rörelselek som används i detta arbete för att referera till det utvecklade materialet. 

Därpå kommer flera avsnitt om lek och rörelse, där bland annat barns behov av rörelse och 

rörelsens inverkan på inlärningen presenteras. I slutet av kapitlet sammanförs de olika delarna 

i ett avsnitt som heter Rörelse, lek och matematik där kopplingen mellan dessa tre komponenter 

– rörelse, lek och matematik – lyfts fram.  

2.1  Rumsuppfattning och lägesbegrepp   

 

För att kunna orientera sig i ett rum, genom att kunna anpassa hastighet och rörelseriktning i 

förhållande till rummet, behövs en god rumsuppfattning (Langlo Jagtöien, Hansen & 

Annerstedt, 2002). Rumsuppfattning, eller lokalisering som Bishop (1991) uttrycker det, 

handlar om hur individen uppfattar ett föremåls placering i ett rum. En god rumsuppfattning är 

även en förutsättning för att man ska kunna orientera sig i olika miljöer, exempelvis i hemmet, 

i skog och mark, i samhället och i cyberrymden (Ellneby, 2007). För att uppfatta var andra 

människor och föremål befinner sig i förhållande till varandra eller i förhållande till den egna 

kroppen behöver vi utveckla den så kallade spatiala förmågan, förmågan att orientera sig i den 

rumsliga omgivningen. Denna förmåga kommer till användning under exempelvis bollekar som 

kräver att vi vet var bollen är och var medspelare samt motspelarna befinner sig. Till den 

spatiala förmågan förknippar vi även uppfattningen om rumsliga begrepp som över eller under, 

till vänster eller till höger, uppåt eller neråt (a.a., 2002).  

  Barnet införskaffar sig rumsligerfarenhet genom att betrakta rummet ur olika perspektiv, 

som att klättra upp på saker eller åla sig fram längs golvet. Fysisk aktivitet bidrar även till att 

ge barnet möjlighet att erfara andra matematiska förhållanden såsom avstånd och hastighet. En 

kombination av matematik och kroppslig fysisk aktivitet kan bidra till att barnet lättare förstår 

svåra matematiska förhållanden (a.a., 2002).     

2.2  Definition av lägesbegreppet 

 

Rumsliga begrepp, så kallade lägesord eller lokaliserings ord, är ord som beskriver var något 

befinner sig i ett rum eller i förhållande till något annat (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). I 

tabell 2.1 presenteras en ordlista som tagits fram av Malmer (2002), för att skapa kännedom om 

befintliga lägesbegrepp.      
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Tabell 2.1  Ordlista över lägesord (Malmer, 2002, s. 229)   

LÄGESORD  VAR? 

i   framför  utanför  

på  ovanpå bakom innanför 

Över överst bredvid ovanför 

under underst mellan nedanför 

först i början högst upp   

Sist i slutet längst ner  

Före i mitten nära  

efter mitt på närmast  

upp                   uppåt                       fram framåt till vänster 

ner                    neråt                     bak bakåt till höger 

  

  Vilket framgår av tabell 2.1 finns det ett flertal ord för beskrivning av läge, dock kommer 

endast de ord som svartmarkerats att användas i samband med undersökningen.    

 

2.3  Definition av rörelse och lek 

 

Ordet rörelse är mångfasetterat i den vida bemärkelsen att dess innebörd ändras beroende på 

sammanhanget. Rörelse kan, i enlighet med Svenska Akademiens ordbok (SAOB, 2016), bland 

annat åsyfta en handling eller ett skeende som medför någon form av lägesförändring, 

exempelvis förflyttning, skakning, svängning eller rotation. Nationalencyklopedin (NE, 2016) 

hänvisar till rörelse som ett allmänt känt begrepp inom fysik, och används i samband med att 

ett föremål ändrar läge i ett rum.       

  Lek är ett ord som används för att beskriva en låtsasverksamhet. Lekaktiviteter innebär 

att deltagarna ibland gör inre föreställningar av ett yttre objekt, en pinne kan således ha många 

användningsområden (NE, 2016).  

 I följande arbete används ordet rörelselek vid hänvisning av det utvecklade materialet. 

Med rörelselek avses situationer som innebär någon form av lägesförändring av den mänskliga 

kroppen i samband med lekaktiviteter.  

2.4  Rörelse och inlärning  

 

Det vestibulära systemet, även kallat balanssinnet, har en viktig funktion då det påverkar 

kroppens balans, gravitation och rörelse i allmänhet (Ellneby, 2007; Berg & Cramér, 2003). 

Balanssinnet sitter i innerörat där nervcellerna stimuleras och påverkas när huvudet ändrar läge. 

Nervcellerna i innerörat inhämtar dessutom information gällande kroppens läge, riktning samt 
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hastighet i ett rum. Systemet stimuleras som bäst då kroppen är i rörelse. Rörelser som innebär 

att huvudets läge mestadels är oförändrat såsom att stå, gå eller åka bil ger lägre stimulans, 

medan rörelser som att hoppa studsmatta, klättra, gunga eller snurra bidrar till att skapa kraftig 

stimulering. Kraftig stimulering medför att koncentrationsförmågan ökar då hjärnan aktiveras 

(Ellneby, 2007; Hannaford, 1995). Genom att studera det komplexa samspelet mellan hjärna 

och kropp blir det tydligt att rörelse är av stor betydelse för inlärningen (Hannaford, 1995). 

Därför menar Ellneby (2007) att det är klokt att låta barn som ska koncentrera sig på en särskild 

uppgift röra på sig innan, detta för att aktivera vakenheten i både hjärnan och musklerna.  

  Genom rörelse kan vi frigöra tankar, vilket innebär att blockeringar i hjärnan kan lösas 

upp eller förhindras (Malmer, 2002). Hannaford (1995) menar att rörelse är nödvändigt för att 

vi ska kunna förankra - hålla fast - en tanke. Utan en förankring av tanken har vi svårt att minnas 

vad det var vi tänkte. Detta är en förklaring till varför vissa människor behöver rita under tiden 

de pratar i telefonen. Genom handens rörelse kan de koncentrera sig bättre och hålla fast tanken 

(a.a., 1995). 

  I takt med att barns motoriska utveckling förbättras kan förbluffande framsteg även göras 

vad gäller barns lärande inom bland annat läsning, skrivning och matematik. Rörelse bidrar 

även till bättre koncentrationsförmåga, som i sin tur resulterar i bättre studieresultat. Positiva 

rörelseerfarenheter kan också hjälpa den enskilda individen till att få en bättre självbild och 

självförtroende (Berg & Cramér, 2003).        

2.5  Barns behov av rörelse 

 

För att barn ska ges möjlighet att utveckla en positiv kroppsuppfattning, kunna delta i lek av 

alla dess former, kunna sitta stilla under en längre tid och kunna tänka abstrakt behöver de få 

rörelseerfarenheter (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). 

  När barnet börjar i skolan runt 6-7 års ålder sker en så kallad växtspurt då kroppen ändrar 

form från den knubbiga småbarnskroppen till en mer gänglig form. Armar och ben växer vilket 

resulterar i att huvudet nu blir mindre i förhållande till resten av kroppen. Den snabba 

utvecklingen medför att barnet behöver en anpassningsperiod för att bekanta sig med den nya 

kroppen. Barnets behov av att ständigt vara i rörelse är särskilt stort under denna period, att sitta 

still i skolan blir därför en utmaning. Till följd av kroppsdelarnas snabba utveckling är även 

kroppens muskler och bindväv i behov av anpassning för de nya dimensionerna, vilket utlöser 

ett starkt behov av att sträcka ut kroppen i olika situationer (Langlo Jagtöien m.fl., 2002). Med 
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följande exempel ur Langlo Jagtöiens m.fl. bok Motorik, lek och lärande (2002, s. 39) ges en 

målande bild över barns stora rörelsebehov och utmaning med att sitta stilla i skolan.     

 

I en förstaklass var Alexander en av dem som hade stora problem med att sitta stilla mer  

än i några minuter åt gången. Läraren var lite uppgiven och bad honom att sitta stilla bara en 

liten stund. 7-åringen tittade upp med stora, bruna ögon, reste sig upp och replikerade: ”Jag 

försöker så gott jag kan.” Han böjde sig ner, tog sig på tårna och fortsatte: ”Men det börjar 

klia nere i foten och så kommer det bara uppåt, så jag klarar inte av att sitta still.” 

 

  Genom allsidig användning av kroppen har 7-8 åringen god kännedom om den egna 

kroppen och dess kroppsdelar. Barnet börjar även få en god rumsuppfattning och känner igen 

höger och vänster på sin kropp (a.a.).  

  Om kroppens utveckling har skett normalt och i en stimulerande omgivning har de 

grundläggande rörelserna färdigutvecklats när barnet är i 8-9 årsåldern. Dock kan det finnas 

stora skillnader i utvecklingen hos barnen, vilket innebär att många fortfarande har ett stort 

behov av att öva de grundläggande rörelserna tills de är i puberteten (a.a.). 

  Många barn i denna ålder har stor glädje av att röra på sig och söker därför nya utmaningar 

för att testa sig själv och den egna kroppen. Flera författare konstaterar alltså att barn har ett 

grundläggande behov av att vara i rörelse (a.a.).    

2.6  Lek 

 

”Genom att leka kan barn känna och uppleva med hela sitt jag!” skriver Grindberg och Langlo 

Jagtöien inledningsvis i boken Barn i rörelse (2000, s. 6). Vi kan inte vara helt säkra på vad 

barn lär sig när de leker, men vi vet dock att leken är viktig för individen. Lek är trots allt en 

del av barns kultur. Lek kan bidra till att skapa en positiv och trygg miljö där deltagarna trivs 

tillsammans. Trygga barn är nämligen glada barn! I leken kan barnet vara vem som helst och 

göra tokiga saker eftersom det inte är på riktigt, det är på lek. Barnet får i leken upplevelser och 

erfarenheter som inte kan införskaffas på andra sätt än genom leken (Langlo Jagtöien m.fl., 

2002) 

  I takt med samhällets utveckling ändras barns lek, och inspirationen till lekarna hämtas 

allt mer från medievärlden. Datorspel och andra elektroniska leksaker favoriseras framför 

traditionella lekar, såsom kurragömma och kull. Som ett resultat av det ökade 

teknikanvändandet och det faktum att användandet kryper allt lägre ner i åldrarna blir vuxnas 

agerande för att bevara de traditionella lekarna viktigare (Ellneby, 2007).   
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  Skolans uppgift, enligt Langlo Jagtöien m.fl. (2002), är att barn ska få möjlighet att leka 

sig till lärande. Förutom att de ska leka för att lära måste de även få möjlighet att leka för att 

leka, utan ett pedagogiskt syfte i åtanke.        

2.7  Rörelse, lek och matematik 

 

Heiberg Solem och Reikerås (2004) uttrycker att stillasittande aktiviteter har traditionellt sätt 

präglat skolans matematikundervisning, medan matematisk kunskap som kan utvecklas utanför 

skolan inte har haft särskilt stort värde. Det finns matematik som inte kan läras in med hjälp av 

papper och penna eller genom samtal. För att barn i både förskolan och i lågstadiet ska utveckla 

rumsförståelse och förståelse kring rumsliga begrepp måste hela kroppen involveras fysiskt.      

 Rumsuppfattning är nära sammankopplat med lek och rörelse i den bemärkelsen att det i 

många lekar, exempelvis bollekar, finns behov av att veta var den egna kroppen befinner sig i 

förhållande till bollen, medspelarna, motspelarna och målet (Langlo Jagtöien m.fl., 2002). I 

leken utvecklar barnen många matematiska idéer utan att varken dem eller vuxna i omgivningen 

är medvetna om det, förrän man studerar och analyserar barns lek mer djupgående (a.a., 2004). 

Mer om den omedvetna matematiken som döljer sig i barns lek presenteras senare i kapitel 5 

och 6. 

I takt med barnets grovmotoriska utveckling utvecklas även förståelsen för rumsliga 

begrepp i många avseenden. Utomhusmiljön kan med fördel frambringa fler utmaningar tack 

vare omgivningens rika möjligheter till gömställen (a.a., 2004).  

2.8  Sammanfattning  

 

Rumsuppfattning innebär att man kan orientera sig i ett rum och lokalisera var saker och ting 

är placerade i förhållande till den egna kroppen (Langlo Jagtöien m.fl., 2002). För att kunna 

orientera sig och veta kroppens läge, riktning och hastighet behövs ett fungerande balanssinne 

– det vestibulära systemet – vars nervceller kan inhämta viktig information gällande 

omgivningen (Ellneby, 2007; Hannaford, 1995). Genom att använda kroppen för att röra på sig 

och leka kommer barn ett steg närmare en god rumsuppfattning (a.a., 2002) och övar även sitt 

abstrakta tänkande (Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000). Till rumsuppfattning hör även 

rumsliga begrepp, ord som beskriver läge, så kallade lägesord eller lokaliserings ord. Lägesord 

används för att beskriva om ett objekt, föremål eller en person är över, under, bakom alternativt 

mellan något annat (a.a., 2002). 
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Rörelse kan, förutom att ge barn en god rumsuppfattning, även bidra till att de yngre får 

möjlighet att erfara andra matematiska förhållanden som exempelvis avstånd och hastighet. 

Kombinationen av rörelse och matematik kan i vissa fall hjälpa elever att förstå svåra 

matematiska förhållanden, menar Langlo Jagtöien m.fl. (2002).     
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3  TEORETISKA RAMVERK 
 

I detta kapitel presenteras de verktyg som använts som hjälpmedel vid analysering av resultatet. 

Bishops (1991) matematiska aktiviteter används för att analysera hur väl eleverna kan följa 

uppmaningar innehållande lägesord samt på egen hand använda orden för att kommunicera med 

andra. För att analysera elevernas individuella upplevelse av det utvecklade materialet används 

Deweys och Vygotskijs teorier om socialt samspel. Anledningen till att fler än ett verktyg 

utnyttjas vid analyseringen, beror på att Bishops aktiviteter inte täcker in alla aspekter av det 

som studerats i undersökningen.  

3.1  Matematiska aktiviteter  

 

Framställandet av rörelselekarna i samband med detta arbete har tagit sin teoretiska 

utgångspunkt i Alan Bishops (1991) kulturella perspektiv på utbildning inom matematik. Han 

skriver inledningsvis i sin bok Mathematical Enculturation (a.a.) att matematik är ett av de 

viktigare ämnena i skolan, det är samtidigt även det ämnet som många elever har svårt att förstå. 

Trots kännedom om betydelsen av matematisk kunskap, är det många som känner sig obekväm 

med ämnet. Matematik är ett reflekterande ämne, trots detta uttrycker läroplanerna runt om i 

världen att matematik är ett ämne med ’görandet’ i fokus, och stark betoning läggs vid 

tillvägagångssätt, metoder, färdigheter och regler. Bishop (a.a.) däremot talar om matematik 

utifrån sex fundamentala aktiviteter: räkna, mäta, lokalisera, designa, leka och förklara.  

  Räkna är den aktivitet som de flesta associerar med matematik. Räkna syftas här till 

utvecklingen av olika talsystem och antalsuppfattning. Trots den kortfattade och förenklade 

beskrivningen av aktiviteten är den betydligt mer invecklad än vad som framgår här (a.a.).   

  Mäta som en matematisk aktivitet handlar om att jämföra fenomen, det kan röra sig om 

idéer med koppling till ”mer än” och ”mindre än” eller jämförande ”quantifiers” som tyngst, 

snabbare, kortare, långsammare etc. Jämföra leder oss in på en annan form av mätning, när två 

eller fler objekt jämförs utvecklas idén om sortering. Mäta är en teknik som används för att 

placera objekt i en viss ordning. För att möjliggöra sortering av olika objekt har särskilda 

nummerord utvecklats som representerar objektens inbördes ordning (första, andra, tredje etc.) 

och ord som beskriver objektets egenskaper (lätt, lättare, lättast) (a.a.). 
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  Lokalisera berör olika former av rumslig struktur, som att kunna orientera sig inom ett 

område. Rumsuppfattning är viktigt för att kunna navigera såväl ute till havs som i det egna 

hemmet. Olika samhällen har genom åren utvecklat egna sätt att koda och symbolisera sin 

rumsliga omgivning för att beskriva de rådande förhållandena i landskapet. Kodning av 

landskapet skiljer sig åt från plats till plats, beroende på vad som är nödvändigt att känna till i 

ett specifikt område. Exempelvis i ett geografiskt område som domineras av berg finns det ett 

större behov av att använda symboler för höjdskillnader än i ett låg markområde. Senare kom 

kartan att utvecklas som en symbol och representation av människans kunskap kring det 

geografiska området (a.a.).  

  Nuförtiden används bland annat karta och kompass vid lokalisering, men innan dessa 

hjälpmedel utvecklades utnyttjade våra förfäder solen, vinden, vågorna, stjärnhimlen och andra 

resurser för att orientera sig i den rumsliga omgivningen (a.a.).  

 Designa berör de objekt, artefakter och den teknologi som tillverkas inom varje kultur för 

särskilda ändamål, det kan exempelvis handla om hjälpmedel till hemmet eller jobbrelaterade 

objekt. Designa grundar sig i att forma naturmaterial till något annat, t.ex. kan en trädgren 

omformas till att användas som en vandringsstav och lera kan användas för att skapa en 

blomkruka. Processen inleds med att en inre bild skapas av den tänkta produkten. Sedan 

planeras, struktureras och formas idén ytterligare innan den inre föreställningen förverkligas i 

form av en slutprodukt (a.a.). 

  Inom matematikundervisningen är det inte slutprodukten av ett objekt som är det 

väsentliga, det är snarare processen som är av betydelse. Designa som en matematisk aktivitet 

handlar om att planera och strukturera sin idé, föreställa sig former och visualisera hur den 

färdiga produkten ska se ut (a.a.).   

 Lek kan anses vara en udda aktivitet i ett matematiskt sammanhang, men faktum är att 

många lekar kan kopplas till matematiska idéer. Leka, en matematisk aktivitet som sammanför 

människor och skapar relationer. Lek är en social aktivitet som utvecklar matematiska idéer, 

förenar människor och gynnar kommunikationsförmågan. Att förutse, gissa, uppskatta, följa 

regler och tänka hypotetiskt är några matematiska idéer som tränas i denna aktivitet (a.a.). 

 Spel är en bestämd form av lek och kan fördelaktigt träna matematiska förmågor som att 

förutse, gissa, uppskatta och förmoda tänkbara händelseförlopp (a.a.).  

  Förklara är den aktivitet som lyfter människans tänkande till en högre nivå. Fokus i denna 

aktivitet riktas mot abstraktion och formalisering av de tidigare presenterade aktiviteterna i detta 

avsnitt. Aktiviteten belyser relationen mellan olika fenomen och strävar efter att besvara den 

komplexa frågan varför? (a.a.).   
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  Han anser att dessa sex aktiviteter är väsentliga för utvecklandet av matematiska idéer 

inom varje kultur (a.a.).   

 

3.1.1  Kulturens inverkan på matematikutvecklingen 
 

Bishop (a.a.) understryker att matematik är en produkt av samhällsutvecklingen och dess 

kulturella värden. Denna idé anses vara enkel men ändå djupgående. Genom att använda vårt 

sunda förnuft kan vi inse att kunskap måste ha producerats av människor, och eftersom vi 

människor lever i ett kulturellt sammanhang måste kunskap därmed ha blivit kulturellt 

producerad. Varje kultur har sina unika värden och därför har utvecklingen av matematik 

påverkats av dessa kulturella skillnader. Han poängterar även att matematik är mer än bara 

räkning och mätning. Mycket av det vi gör i vår vardag innefattar någon form av matematik, 

vare sig vi leker (gissar, förutser, följer regler), tar en promenad (orienterar oss i vår omgivning), 

tittar på klockan (tar reda på tiden) eller handlar (räknar) så använder vi oss av matematik (a.a.).   

 

3.1.2  I fokus för detta arbete  
 

I fokus för utvecklandet av rörelselekarna i detta arbete är Bishops (a.a.) matematiska aktiviteter 

lokalisera, designa, leka och förklara. Lokalisera behandlar idéer om den rumsliga 

omgivningen. Aktiviteten berör förmågan att orientera sig i olika miljöer och samhällens 

kodning och symbolisering av det rådande landskapet.    

 En annan syn på den matematiska aktiviteten designa, än vad som presenterats tidigare i 

kapitlet, handlar om att ta in information utifrån för att sedan bearbeta den kognitivt1. Efter 

bearbetningsprocessen förmedlas informationen vidare till omgivningen så som individen 

förstår och tolkar den (a.a.).  

Leka och förklara är aktiviteter som smyger sig in i all matematisk verksamhet, det är 

kulturella aktiviteter som sammanför och relaterar oss individer till varandra och till vår sociala 

miljö. Aktiviteterna är betydelsefulla för att utveckla matematisk kunskap, skapa ett band 

mellan människor och för att kommunicera. På så vis kan lek ses som en social aktivitet. De 

medverkande i lekgemenskapen utvecklar förståelse för sociala procedurer och regler för lekens 

utförande samt lägger grunden för hypotetiskt tänkande (a.a.).   

Aktiviteten förklara bidrar även till att höja nivån på tänkandet, för att skapa djupare 

förståelse (a.a.).    

                                                 
1 Ordet kognitiv omfattar människans intellektuella funktioner, den process som sker i huvudet då vi tänker.   
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3.1.3  De matematiska aktiviteternas inflytande i Sverige 
 

Bishop har en framträdande roll i förskolans verksamhet. Leken ses enligt Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 2010) som en central aspekt för såväl utveckling som för 

lärande, och kännetecknar verksamheten. Enligt Lpfö98 (a.a.) skall all förskoleverksamhet 

utövas i lekens anda, till skillnad från Lgr11 (Skolverket, 2011) som hävdar att lek är en 

väsentlig del i det aktiva lärandet för att eleverna skall tillägna sig kunskap, särskilt under 

skolans tidiga år. Uttryckligen finns det inga krav att undervisningen i skolan skall präglas av 

lek, trots det faktum att det tydligt framgår att lek är gynnsamt för lärandet.      

3.2  Teorier om socialt samspel 

 

Människosläktet har sedan långt tillbaka i historien utvecklats i samspel med andra. Därav finns 

det inrotat i vår arvsmassa att vi ska leva tillsammans, kommunicera, integrera och samarbeta 

med andra för att lösa olika problem. Människan kan således ses som en social varelse som 

stimuleras av umgänge och kommunikation med andra. Språket har en väsentlig roll i allt 

lärande, utan språk skulle lärande aldrig vara möjligt (Phillips & Soltis, 2010).     

  Vygotskij såg på lärande som en social process där man lär av varandra. Det allra 

viktigaste att lära av andra var att använda språket. ”Språket möjliggör såväl högre former av 

lärande som problemlösning och förvärvande av många olika färdigheter” (a.a., s. 93). Han 

uttryckte även att en nyckelfaktor för unga människors lärande var deras förmåga att lära genom 

att iaktta och imitera kamrater och vuxna i ett socialt sammanhang, för att så småningom 

utveckla högre kognitiva funktioner (a.a.).    

  Dewey betraktade skolans verksamhet som en gemenskap, och såg därför att skolorna 

involverade eleverna i meningsfulla aktiviteter som kräver att de arbetar tillsammans för att 

lösa problem. Eftersom individuella arbetsformer anses motverka kommunikation samtidigt 

som eleverna blir mindre aktiva i lärprocessen. Därmed menar Dewey att verkligt lärande sker 

med hjälp av ändamålsenliga aktiviteter som utspelar sig i ett socialt sammanhang (a.a.).  

 

  



 13 

4  METOD 

I följande avsnitt presenteras avsikten med arbetet, val av undersökningsgrupp, och en 

detaljerad redovisning av tillvägagångssättet – metoder för insamling av data, analysmetoder, 

praktiskt genomförande - för undersökningen ges, tillsammans med en beskrivning av det 

utvecklade materialets utformning. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som redogör de etiska 

övervägandena som gjorts under arbetet.   

 

4.1  Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna undersökning är att utveckla samt utvärdera ett användbart material, 

med syfte att befästa lägesord genom införandet av mer fysisk aktivitet i skolans undervisning. 

Utifrån det utvecklade materialet har följande forskningsfrågor formulerats: 

1)  I vilken utsträckning kan elever i årskurs ett befästa lägesord genom rörelselekar? 

  För att besvara den första frågeställningen har två mer specifika frågor formulerats:  

a. I vilken utsträckning kan eleverna följa uppmaningar som innehåller lägesord?  

b. I vilken utsträckning kan eleverna använda vanliga lägesord för att beskriva 

olika föremål och objekts - alternativt kamraternas - läge i ett rum? 

2) På vilket sätt upplever elever i årskurs ett dessa rörelseaktiviteter? 

  För att besvara den andra frågeställningen har mer specifika intervjufrågor formulerats, 

dessa presenteras i bilaga 1. 

4.2  Urval 

Undersökningen utfördes i två parallellklasser på en relativt stor F-6 skola. Valet av skola 

gjordes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval, som innebär att man väljer undersökningsgrupp 

efter vilka som finns tillgängliga för forskaren vid det avsedda tillfället för urvalet (Bryman, 

2011). De deltagande eleverna gick i årkurs ett, varav en av klasserna var bekant sedan tidigare. 

  Valet av åldersgrupp gjordes utifrån det faktum att rumsförståelse är ett mål som 

förekommer såväl i  Lpfö98 (Skolverket, 2010) som i Lgr11 (Skolverket, 2011). Därför bör 

undervisningen i skolans tidiga år bygga vidare på förskolans arbete med att utveckla barnens 

rumsliga förståelse på ett naturligt sätt. Anledningen till att årskurs ett valdes ut till denna studie 

och inte förskoleklassen beror på att alla kursplaner i Lgr11 (a.a.) framhåller att undervisning 

av det centrala innehållet börjar först i årskurs 1.  
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4.2.1  Antal deltagare samt organisering av deltagarna 
 

38 förstaklassare tillfrågades om att medverka i undersökningen, varav 30 elever samt 

vårdnadshavare accepterade förfrågan medan en tackade nej.  

  Undersökningen genomfördes i två klasser. I varje klass delades eleverna in i två grupper 

för att underlätta vid observation under rörelselekarna. En grupp valdes därefter ut till att 

medverka i en pilotstudie. Gruppen som valdes ut i det ändamålet fick namnet Grupp 1. Den 

andra halvan av klassen fick namnet Grupp 2. I den andra klassen fick grupperna namnen Grupp 

3 och Grupp 4. 

 

4.2.2  Bortfall 

  
En pilotstudie genomfördes i inledningsfasen av undersökningen där 9 elever medverkade, tre 

pojkar och sex flickor. På grund av sjukdomstider deltog inte alla under varje moment, därav 

bortfaller informationen som samlades in i anknytning till dessa elever. Bortfallet från 

pilotstudien motsvarade 4 elever. 

  Därefter genomfördes den huvudsakliga undersökningen bestående av 21 elever. Två 

elever deltog endast under de första två tillfällena, i och med detta bortfaller dessa elever ur 

studien.  

4.3  Datainsamlingsmetoder 

De metoder som användes vid insamlandet av data var skriftligt test, observation och intervju.   

Ett skriftligt test genomfördes före respektive efter genomförandet av rörelselekarna. Avsikten 

med testet var att undersöka deltagarnas förförståelse för de begrepp som ingick i studien, samt 

även kontrollera deras begreppsutveckling under processen. Förförståelsetestet och 

kontrolltestet var i detta fall det samma, detta för att undvika att testresultaten påverkades av 

skillnader i utformningen. Skriftligt test ansågs vara den mest lämpade metoden för att studera 

elevernas förståelse före samt efter rörelselekarna. Muntligt test valdes bort på grund av den 

stora arbetsbelastning och den tidsåtgång det skulle innebära om alla 30 elever skulle göra testet 

muntligt på tu man hand med undersökningsledaren.  

  Under aktiviteterna observerades elevernas beteenden och fysiska handlingar i elevnära 

situationer. Med detta menas situationer som upplevs vara bekanta för eleverna sedan tidigare, 

således blir deras verklighet grunden för undervisningen. För denna undersökning användes en 

strukturerad form av observation för att studera ett i förväg bestämt beteende och skeende under 
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aktiviteterna (Patel & Davidson, 2011). Huvudsyftet med observationerna var att komplettera 

den information som samlades in med hjälp av andra metoder, som i detta fall utgjordes av de 

skriftliga testen samt intervjuer. Observation var den metod som användes för att studera 

elevernas förståelse för lägesord genom deras fysiska handlingar. Av den orsaken lämpar sig 

observation som metod väl för det avsedda ändamålet.  

  Med hänsyn till den valda åldersgruppen användes strukturerade intervjuer som metod 

för att söka svar på hur eleverna upplevde rörelselekarna. Intervju valdes som metod då 

kommunikationen sker muntligt, och därmed behöver den intervjuade inte vara en god läsare 

för att kunna delta. Med strukturerade intervjuer menas att frågorna redan på förhand var 

bestämda, till både innehåll och formulering. Strukturerade intervjuer innebär även att alla som 

intervjuas besvarar samma frågor. Intervjuer används i sammanhang där forskaren, genom 

muntlig kommunikation med den utvalda populationen, vill ta reda på vad individerna tycker 

och tänker kring en viss fråga. Fördelen med intervjuer är att den som intervjuar har möjlighet 

att, vid behov, omformulera och förtydliga en fråga ifall den missuppfattas av mottagaren. 

Intervjuer skapar även möjlighet till att ställa följdfrågor (Bryman, 2011; Ejvegård, 2003).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 4.3  Datainsamlingsmetoderna och dess användningsområde.  
 

I figur 4.3 presenteras de utvalda metoderna mer överskådligt, för att visa vilken metod 

som används för att besvara vilken frågeställning.      

Datainsamlingsmetoder 

Observation Intervju Skriftligt test 

På vilket sätt upplever 

elever i årskurs ett dessa 

rörelselekar? 

 

I vilken utsträckning kan eleverna 

använda vanliga lägesord för 

att beskriva olika föremål och objekts 

samt kamraternas läge i ett rum? 

 

I vilken utsträckning kan 

eleverna följa uppmaningar som 

innehåller lägesord?  
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4.4  Procedur 

 

Undersökningen inleddes med en pilotstudie som sträckte sig över en veckas tid. En pilotstudie 

används enligt Patel och Davidson (2011) för att pröva det material och upplägg som senare 

ska komma att utgöra den huvudsakliga undersökningen. Pilotstudien motsvarar den egentliga 

undersökningen i så stor utsträckning som möjligt men genomförs i en mindre skala (a.a.). 

Avsikten med pilotstudien var att testa det utvecklade materialet innan den egentliga 

undersökningen. Detta för att fastställa materialets lämplighet efter den tänkta åldersgruppen 

eftersom materialet aldrig tidigare hade använts i en elevgrupp.   

 

4.4.1  Pilotstudien 
 

Pilotstudien bestod av fyra huvudaktiviteter: förförståelsetest, rörelselekar, kontrolltest och 

intervju. Varje moment avslutades med en gruppintervju för att utvärdera innehållet i 

aktiviteten. Utvärderingsmomentens huvudsakliga syfte var att lyfta fram tänkbara svagheter 

med det utvecklade materialet. Risken för missförstånd kunde således minimeras vid den 

egentliga undersökningen, som i detta fall ligger till grund för resultatet som presenteras senare 

i kapitel 5. Avslutningsvis genomfördes tre individuella pilotintervjuer för att testa den tekniska 

utrustningen för inspelning av ljud samt också intervjufrågornas lämplighet inför den 

kommande undersökningen. 

 

4.4.2  Utformning och omformning av det skriftliga testet  
 

Som tidigare nämnts i kapitlet var förförståelsetestet samt kontrolltestet det samma, därav av 

refereras det till som ”testet” i fortsättningen. Strand (2010) och Bylund Svensks (2011) 

stenciler för att träna lägesord har använts som inspirationskällor vid utformning av testet. Alla 

bilder som använts i testet är egenkonstruerade, dock med inspiration från Strand (a.a.) och 

Bylund Svensks (a.a.) material.  

  Eftersom det utformade materialet aldrig hade testats av elever tidigare blev pilotstudien 

avgörande för utprovning av innehållets lämplighet för den valda åldersgruppen. Utfallet av 

förförståelsetestet under pilotstudien visade att flertalet uppgifter var enligt elevernas åsikt 

väldigt enkla, vilket resulterade i en omformning av test innehållet.    

  Innehållet i testet, som presenteras i bilaga 2, varierade i design. Vissa uppgifter innebar 

att svaret skulle markeras på olika sätt, genom att färglägga, ringa in och kryssa över. Andra 
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uppgifter gick ut på att placera ut olika föremål och objekt på rätt plats samt fylla i det ordet 

som saknades i meningen.  

 

4.4.3  Genomförandet av de skriftliga testen  
   

Det inledande momentet i undersökningen var det skriftliga förförståelsetestet. Eleverna 

informerades om syftet med testet, frågornas utformning, vilka redskap som skulle användas 

(blyertspenna, sudd, färgpennor: röd, grön och blå) och hur testet skulle gå till. Efter en kort 

genomgång av upplägget kunde testet börja. Varje fråga lästes två gånger högt för deltagarna 

under testets gång för att avlägsna den påverkansfaktor som elevernas läsförmåga utgör. På 

grund av platsbrist vid genomförandet av testet i den ena klassen skrev eleverna i två omgångar 

med omkring 3-4 elever per tillfälle. Rummet som användes var litet och besöktes flitigt av 

andra elever i samband med att de skulle hämta material.  

  I den andra klassen genomfördes däremot testet i helklass, med både Grupp 3 och Grupp 

4 då det fanns tillgång till ett helt klassrum. Efter testet samlades alla papper in för rättning och 

vidare granskning av resultatet.  

  Kontrolltestet genomfördes senare när alla rörelseaktiviteter var slutförda, med syfte att 

jämföra elevernas begreppsförståelse före och efter rörelselekarna. Tillvägagångssättet för 

kontrolltestet var det samma som vid förförståelsetestet; Grupp 2 skrev i två omgångar medan 

Grupp 3 och 4 skrev samtidigt i helklass. Frågorna lästes återigen högt för eleverna och varje 

uppgift lästes upprepade gånger. 

 

4.4.4  Utformning av rörelselekar 
 

De aktiviteter som utvecklats inför denna undersökning har utvecklats för att träna begrepp för 

beskrivning av läge. Innehållet i aktiviteterna varierar och bygger på Prashnigs (1996) tankar 

kring att arbeta så kallat multisensoriskt i en lärandeprocess. Det innebär att flera sinneskanaler 

aktiveras, vilket underlättar individens tillägnande av information. Multisensoriskt lärande 

framträder i dessa rörelselekar i form av att deltagarna får möjlighet att se ordet (visuell), lyssna 

hur det låter (auditiv) och genom fysisk utlevelse får känna hur ordet känns i kroppen 

(kinestetisk).  

  Lekarna i denna undersökning har valts med omsorg för att inkorporera olika 

inlärningsstilar såsom att se, höra och göra. Utöver detta skulle de även uppfylla följande 

kriterier: 

- Kan anpassas för att träna lägesord 
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- Innehåller inslag av muntlig kommunikation, mellan såväl lärare-elev samt elev-elev 

- Involverar kroppslig fysisk aktivitet, tränar (grov)motorik 

  Lekarnas ordning utgår från att stegvis träna elevernas förståelse och användande av 

lägesorden för att de så småningom ska kunna använda orden för att kommunicera med andra.     

  Utvecklandet av den första aktiviteten har hämtat inspiration från leken Simon says 

(översättning: Simon säger) och har fått namnet Lyssna och gör. Målsättningen med leken är 

att deltagarna ska lyssna in och följa muntliga uppmaningar som innehåller lägesord. Eleverna 

ska med andra ord försöka koppla ihop ordet med den specifika rörelsen. Exempelvis när de får 

uppmaningen ”Kryp under staketet”, måste de fundera kring vad ordet under betyder samt 

också fundera över hur de rent fysiskt ska gå tillväga för att krypa under staketet. 

  Leken Trassel, eller Knuten som den även kan kallas för, ligger till grund för utvecklandet 

av den andra aktiviteten som här har fått namnet Trassel på tråden. Målet med denna lek är att 

ge eleverna möjlighet att använda olika lägesord i samband med att de berättar för kamraterna 

hur de ska agera, vilka rörelser de ska utföra.  

  Den avslutande leken, Säg, var är jag?, har utvecklats för att ge eleverna möjlighet att 

använda lägesord för att beskriva var kamraterna befinner sig i förhållande till den egna 

kroppen. Inspiration till den tredje aktiviteten är hämtad från en lek som i vanliga fall går under 

namnet Bollstå. 

  För en mer detaljerad beskrivning av de enskilda rörelselekarna se bilaga 3, 4 och 5.   

 

4.4.5  Leksituationen 
 

Samtliga rörelselekar genomfördes utomhus på skolgården, där det fanns både gott om utrymme 

till att springa runt och där det även fanns rika möjligheter att gömma sig.  

  Rörelselekarna utfördes med ett snarlikt upplägg. Varje aktivitet började med en 

introduktion av lekens namn, avsikten med det var att skapa intresse och nyfikenhet redan från 

start. Men även för att få igång elevernas tankearbete kring vad det skulle kunna tänkas vara för 

lek. Därefter fick de lite mer övergripande information om hur leken skulle gå till. Eleverna 

introducerades sedan för syftet med aktiviteten, som var att träna de utvalda lägesorden. 

Introduktion av leken kunde låta i stil med:  

 

- Nu ska vi leka en lek som kallas för Lyssna och gör. I den här leken kommer 

jag att ge er olika uppmaningar som ni ska följa. Till exempel om jag säger 

att ni ska hoppa på vänster fot, vad ska ni göra då tror ni? (invänta svar från 
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gruppen).  

- Precis! Då ska ni alltså stå på er vänstra fot.   

- Men först en viktig del. Vi gör inte leken enbart för att det är kul utan för att 

vi ska träna någonting också. Är det någon som kan gissa vad det är vi ska 

träna genom leken? (invänta svar från gruppen).  

- Vi ska träna lägesord. Här har jag gjort skyltar med alla dem ord som vi 

ska träna genom den här leken (håll upp inplastade skyltar med lägesorden). 

Vi ska träna.. (visa en skylt i taget).. över, under, bakom.. (låt eleverna vara 

med och säga orden högt). Genomgången av orden på det här sättet ger 

eleverna tillfälle att se hur ordet ser ut, lyssna hur det låter och öva sig i att 

uttala de olika lägesorden.   

 

  Introduktionen av syftet följdes upp av en regelgenomgång, innan leken kunde börja. 

Aktiviteterna avslutades med att alla samlades på samma ställe för en reflektionsstund. Eleverna 

tillfrågades om de hade övat något av de lägesord som togs upp i början av lektionen. Vid ja, 

fick de följdfrågorna vilket/vilka ord har vi övat? och hur gjorde vi när vi övade det ordet? 

Svarade de däremot nej eller var tveksamma, visades skyltarna med lägesord återigen och 

kombinerades med frågor som har vi övat ordet bakom? Har vi gömt oss bakom ett träd? Har 

ni ställt er bakom mig? 

  Reflektionsstunden är till för att synliggöra lärandemomentet i leken och för att göra 

eleverna medvetna om vad de har gjort. 

 

4.4.6  Utformning av observationsscheman  
 

Deltagande observationer genomfördes under varje rörelselek. Syftet var att studera elevernas 

agerande kring att följa samt använda de aktuella lägesorden för att kommunicera med varandra. 

Med deltagande observation menas att observatören studerar ett händelseförlopp som hon eller 

han har viss inblick i. Fördelen med att observatören är insatt i processen är att det som studeras 

då kan förstås på ett djupare plan (Ejvegård, 2003).  

  Två varianter av observationsscheman utformades för att studera olika fenomen under 

rörelselekarna. För att skilja dem åt har de fått namnen Observationsschema 1 och 

Observationsschema 2. Det förstnämnda schemat användes under leken Lyssna och gör medan 

det sistnämnda användes under lekarna Trassel på tråden och Säg, var är jag?. 
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  För att studera hur väl eleverna kunde följa uppmaningar innehållande ett eller flera 

lägesord användandes Observationsschema 1. Schemat, som går att finna i bilaga 6, utformades 

för att studera fyra på förhand bestämda beteenden hos eleverna. För att underlätta vid 

dokumenteringen av elevernas handlingar användes särskilda tecken för att symbolisera de 

olika beteendena. De beteenden som studerades var: följer inte uppmaning, gör ingenting (-), 

följer uppmaning, men gör fel rörelse (0), följer uppmaning efter att ha tittat på en kamrat (1) 

eller följer uppmaning på egen hand (2).   

  Observationsschema 2 utformades för att observera vilka lägesord eleverna använde sig 

av, samt hur många gånger varje ord förekom under lekens gång. Utformningen av schemat 

bygger på ett rutsystem, som är 3 x14 rutor. De utvalda lägesorden är - för att göra det enkelt - 

placerade i vänsterspalten efter alfabetiskordning. I den mittersta kolumnen markeras vilka ord 

som använts och antal gånger de förekommit. Avslutningsvis, i spalten längst till höger finns 

det möjlighet för observatören att skriva egna anteckningar och reflektioner. Det andra schemat 

finns tillgängligt i bilaga 7 i slutet av arbetet för vidare inspektion av observationsschemats 

utformning. 

   

4.4.7  Observation under aktiviteter 
 

Eleverna fick i inledningen av varje rörelselek en kortfattad beskrivning av vad som skulle 

observeras och varför. Anledningen till det var att upplysa de medverkande om att deras 

handlingar skulle komma att dokumenteras och användas vid skrivandet av ett arbete. Mer om 

etiska överväganden presenteras senare i kapitlet. 

  Observationsschema 1 användes för att studera elevernas beteende i samband med att de 

skulle följa uppmaningar som förmedlades via muntlig kommunikation mellan observatör  och 

elever. Observationen gick tillväga på så vis att eleverna fick en uppmaning innehållande ett 

eller flera lägesord, som de skulle följa i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt var 

observatörens uppdrag att dokumentera varje enskild elevs uppvisade beteende utifrån de 

alternativ som hade bestämts på förhand. Efter att de uppvisade beteendena hade noterats 

framfördes nästa uppmaning som eleverna skulle följa, samtidigt som deras beteenden 

dokumenterades av observatören. Observationen fortskred i samma anda tills det att alla 

uppmaningar hade utövats och leken kunde avslutas.    

  Det andra observationsschemat innebar att observatören noterade varje tillfälle ett 

lägesord användes av eleverna för att kommunicera med varandra. Dokumentationen skedde i 

form av att ett streck drogs i rutan intill det ordet som användes.  
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4.4.8  Utformning av intervjufrågor 
 

Intervjuer användes för att utvärdera det utvecklade materialet utifrån elevernas upplevelse. 

Intervjuerna inleddes med tre övergripande frågor gällande den ”vanliga” undervisningen, med 

särskilt fokus på matematik. Avsikten med dessa inledande frågor var att skapa en helhetsbild 

över elevernas tidigare relation till rörelse och lek i undervisningssammanhang. Kännedomen 

kring den vanliga undervisningens utformning kunde senare användas vid sammanställning av 

resultatet för att uppmärksamma om detta kunde ha någon inverkan på slutresultatet i denna 

studie. Fokus flyttades därefter till de rörelselekar som utvecklats i samband med detta arbete. 

Avslutningsvis fick eleverna enstaka frågor som innebar att de skulle göra en självskattning, 

som innebar att den intervjuade fick möjlighet att bedöma sin egen förståelse för de lägesord 

som ingick i undersökningen.    

 

4.4.9  Intervjusituationen 
  

För att utvärdera aktiviteterna utifrån ett elevperspektiv intervjuades sammanlagt fyra slumpvist 

valda elever från de båda klasserna, en flicka och tre pojkar. I inledningen av varje intervju 

informerades eleverna om syfte, antal frågor att svara på och att minnesanteckningar skulle 

föras under intervjun, för att på så vis kunna gå tillbaka till tidigare svar om så var nödvändigt. 

Vidare informerades de om att det inte var möjligt att få ner allt som sades ordagrant i 

anteckningarna, därav tillfrågades varje elev om samtycke till att spela in det som sades. 

Samtycke gavs från samtliga elever vilket innebar att alla intervjuer spelades in på en 

mobiltelefon med hjälp av applikationen – ”appen” - Röstinspelning. Den kortaste intervjun 

varade ca 9 minuter medan den längsta varade ca 16 minuter.      

4.5  Analysmetoder 

Den information som samlades in bearbetades både med en kvantitativ analysmetod samt en 

kvalitativ analysmetod, för att sammanställa ett resultat. Patel och Davidson (2011) beskriver 

att en kvantitativ metod, även kallad statistisk metod, används för att analysera och presentera 

information i form av numerisk data. Därmed kommer detta att vara förfaringssättet för att 

bearbeta data från de skriftliga testen, det vill säga förförståelsetestet och kontrolltestet.  

  Ytterligare numerisk data samlades in genom observationer, men i detta fall bearbetades 

den insamlade informationen med hjälp av en så kallad kvalitativ metod. En kvalitativ metod 

användes dessutom för att analysera den information som tillägnats genom intervjuer. Data som 

inte är statistiskt mätbar, som exempelvis textmaterial, bearbetas ofta med en så kallad 
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kvalitativ metod för att så småningom få fram ett undersökningsresultat (a.a.).  

  Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades från ljudfil till textmaterial, 

innan innehållet analyserades för att uppmärksamma likheter och skillnader i elevernas 

yttranden angående rörelselekarna. Transkriberingen kan tolkas utifrån följande tecken: 

 

  ..  kort paus, runt en sekund 

(…)    paus, som varar under tre sekunder 

/…/  tystnad, mer än tre sekunder 

O-rd  drar ut på ordet 

E   betecknar vem som talar: E är elev, I är den som intervjuar 

[ord]  beskrivning av fysisk handling med hjälp av ord 

//   överlappande tal 

><  talaren har avbrutit sig själv under ord eller mening 

(ord)  förtydligande av ett ord eller sammanhang 

 

4.6  Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2016) finns det särskilda forskningsetiska krav att ta hänsyn till vid 

forskning som involverar människor. Hänsyn till dessa krav har tagits genom att alla som 

berördes av denna undersökning fick tydlig information kring syfte, tillvägagångssätt och vad 

deras medverkan i studien skulle komma att innebära. Deltagandet var frivilligt, vilket innebar 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i undersökningen. Information förmedlades 

både muntligt och skriftligt till eleverna för att informationen skulle bli så tydlig som möjligt 

och risken för missförstånd skulle minimeras. Till följd av deltagarnas unga ålder (under 15 år) 

skickades ett brev hem till deltagarnas vårdnadshavare för ett samtycke. Informationen som 

förmedlades till hemmen angående undersökningen finns tillgänglig i slutet av arbetet, i bilaga 

8. Den underskrivna samtyckeslappen samlades därefter in allt eftersom av respektive 

klasslärare, innan lapparna vidarebefordrades till undersökningsansvarig.  

  En kortfattad presentation av undersökningsgruppen samt forskarens relation till de 

utvalda klasserna framfördes i inledningen av kapitlet, här följer en mer ingående redovisning 

av detta. Den ena klassen var - som tidigare nämnts - bekant för forskaren sedan tidigare, medan 

det i den andra klassen inte förefanns någon relation mellan forskaren och eleverna i 

inledningen av arbetet. Första mötet med den nya gruppen inträffade då de blev informerade 
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om undersökningen någon vecka innan genomförandet. Trots att det var första gången eleverna 

träffade forskaren var de väldigt tillmötesgående redan från början. Det uppfattades som att 

eleverna såg fram emot att samarbeta med en ny vuxen under den komna processen. Även de 

elever som var bekant vid forskaren uppfattades ha en positiv inställning, både till 

undersökningen och till samarbetet med den vuxna. Elevernas entusiasm upplevdes fortsätta att 

hålla i sig under utövandet av rörelselekarna, vilket troligtvis var en bidragande faktor till att 

relationen utvecklades i rask takt mellan barnen och undersökningsledaren.  

  För att skydda deltagarnas identitet har pseudonyma namn använts, vilket innebär att de 

namn som förekommer i detta arbete inte är elevernas riktiga namn.   
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5  RESULTAT 

I det här avsnittet redogörs resultatet av den slutförda undersökningen. I första halvan av 

kapitlet presenteras resultatet av elevernas begreppsförståelse, som studerades med hjälp av 

skriftligt test och observationer. Därefter redovisas utfallet av elevintervjuerna som syftade till 

att undersöka elevernas upplevelse av de utvecklade rörelselekarna. 

5.1  Fokus på begreppsförståelse 

Den första frågeställningen inriktade sig mot elevernas begreppsförståelse i samband med att 

de skulle följa uppmaningar innehållande lägesord respektive använda orden till att beskriva 

var något eller någon är. Frågan besvarades med hjälp av det insamlade materialet från de 

skriftliga testen samt observationer.  

 

5.1.1  Testresultat 

Resultatet från förförståelsetestet visade att alla elever hade bra förståelse för de aktuella 

lägesorden redan innan rörelselekarna genomfördes. I bilaga 9 presenteras en sammanställning 

av resultatet från de båda testen, vilket visade på en likvärdig poängnivå i både 

förförståelsetestet och kontrolltestet. Av 19 deltagare visade 8 elever på ett oförändrat resultat, 

7 elever hade förbättrat sitt resultat, och 4 elever fick sämre resultat i kontrolltestet i jämförelse 

med förtestet.  

  Många elever hade svårt för uppgifter som involverade höger och vänster, exempelvis då 

de skulle måla pilen som pekade åt vänster. En annan uppgift som också var svår, var när de 

skulle fylla i det lägesord som saknades i meningen. De hade särskilt svårt för bilden med kon 

som står bakom ett staket och bilden med bollen som flög över lådan. Flera elever skrev att kon 

stod i eller vid staketet i stället för att skriva att den var placerad bakom. Medan en elev menade 

att kon stod innanför staketet. I meningen tillhörande bilden med bollen och lådan skrev några 

elever att bollen flög i lådan, inte att den flög över lådan.  

  

5.1.2  Observationer 

En sammanställning av observationerna under första aktiviteten, Lyssna och gör, visade att de 

flesta elever kunde följa muntliga uppmaningar innehållande ett eller flera lägesord utan större 

svårigheter. Vilket innebar att de tog in den information som förmedlades muntligt i form av en 

uppmaning, som därefter bearbetades kognitivt innan de visade sin förståelse genom sitt fysiska 

handlande. Skillnaden mellan elevernas prestationer var marginella. Utfallet av  
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observationerna visade att ett fåtal elever hade svårt för att skilja på höger och vänster, och i 

enstaka situationer förekom det att elever tog hjälp av kamraterna genom att iaktta vad de andra 

gjorde. Utförandet av den angivna uppmaningen skedde därefter genom imitation av 

kamraternas rörelser. 

  Observationerna som genomfördes under aktiviteten Trassel på tråden samt aktiviteten 

Säg, var är jag? visade att de flesta eleverna hade svårt för att använda de utvalda lägesorden 

för att beskriva var kamraterna befann sig i förhållande till den egna kroppen, eller i förhållande 

till föremål och objekt på skolgården.  

 Lägesorden under, över och bakom var de ord som användes av eleverna under leken 

Trassel på tråden. Övriga ord som användes för att guida kamraterna under leken var bland 

annat ord som genom och snurra runt. 

  Under leken Säg, var är jag? framgick det att eleverna användande sig av ordet vid för att 

beskriva var kamraterna gömde sig. Exempelvis användes ordet vid för att förklara att någon 

var placerad bredvid eller intill något annat.   

5.2  Fokus på elevernas upplevelse   

Den andra frågeställningen fokuserade med vid elevernas känslor och åsikter kring 

rörelselekarna. Resultatet baseras därmed på det insamlade intervjumaterialet. 

 

5.2.1  Aktivitet 1 - Lyssna och gör 
 

Första rörelseleken att genomföras var Lyssna och gör som syftade till att studera i vilken 

utsträckning eleverna kunde visa sin förståelse för lägesord, genom att följa ett flertal 

uppmaningar innehållande orden. En aktivitet som de tidigare har utfört inom ämnet engelska.  

  Den vuxne framförde en uppmaning som exempelvis ”Ställ dig bakom ett träd”, därefter 

skulle eleverna visa i vilken utsträckning de förstod vad de skulle göra genom att försöka utföra 

rörelsen så självständigt som möjligt. Deras förståelse bedömdes utifrån fyra på förhand 

bestämda beteenden: gjorde ingenting, gjorde fel rörelse, tog hjälp av en kompis eller gjorde 

rätt rörelse utan större svårigheter.  

  Elevernas respons på rörelseleken visade att de upplevde att aktiviteten var bra på olika 

sätt. Exempel på några av dessa positiva aspekter lyfts fram av följande citat: 

 

Emma:  Den va verkligen rolig. 

Finn:   Det var roligt och göra som du sa, å det var roligt att springa runt. 

Kim:   Bra! ... När man fick gå under .. å åka i rutschkanan.  
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Sam:   Bra … det va mycket springa å man lärde sig mycket ord, lägesord.  

 

  I sin kommentar lyfter Finn fram väsentliga egenskaper inom både lek och matematik - 

att följa regler och hitta strategier. Reglerna var enkla, den vuxne yttrade en muntlig uppmaning 

som eleverna skulle rätta sig efter om de skulle följa reglerna. För att kunna rätta sig efter de 

bestämda reglerna var det nödvändigt för eleverna att använda olika strategier för att utföra den 

korrekta rörelsen.   

  Kommentaren från Sam om att det var bra att de fick lära sig mycket lägesord syftar till 

att de under rörelseleken fick möjlighet att träna orden och befästa sin förståelse för orden 

ytterligare. Hans uttalande indikerar även att balansen mellan lek och lärandemoment var en 

bidragande faktor till den positiva responsen på aktiviteten.       

 Elevernas sammantagna synpunkter tyder på att de uppskattade aktiviteten då den 

aktiverade hela kroppen, i samband med att de skulle utföra uppmaningarna.  

  

5.2.2  Aktivitet 2 – Trassel på tråden 
 

Rörelseleken Trassel på tråden hade som mål att låta eleverna använda sig av lägesbegrepp för 

att kommunicera med kamraterna.  

  Leksituationen inleddes med att en elev utsågs till guide och resterande kamrater 

tilldelades titeln tråd bitar. När alla var medvetna om sin roll samlades tråd bitarna i en ring, på 

begäran av guiden skulle de därefter blunda och sträcka fram sina armar. På ytterligare begäran 

skulle de försiktigt gå in mot ringens mitt för att sammanlänka sina händer med någon annans. 

När alla händer var ihopkopplade fick de återigen titta. Guidens uppdrag var nu att försöka 

trassla ut tråden genom att med muntlig kommunikation förmedla till sina kamrater vad och hur 

de skulle göra. Exempelvis kunde de säga ”Om Max och Ida lyfter på sina armar kan Elmo gå 

under”.         

  Rörelseleken upplevdes som rolig, men utmanande eftersom det blev nödvändigt att tänka 

framåt och förutse resultatet av varje handling. Problemen som uppstod i leken krävde att 

elevernas tänkande nådde en högre kognitiv nivå för att de skulle kunna reda ut trasslet som 

uppstått och lösa uppgiften.      

 

Finn:   Den va .. eh .. Jätterolig … Att man trassla in sig.  

Kim:   Det är roligt när man fick vara.  

Sam:   Bra … Den va krånglig.  
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  Problemen som uppstod blev mer utmanande för eleverna och krävde därför en annan 

form av tankearbete än många andra av skolans matematikuppgifter kan frambringa. Sams 

uttalande om att leken var krånglig bekräftar därmed lekens höga kognitiva nivå. 

  En elev uttalade sig om en kritisk synpunkt som berör respekt. Deltagarna i trasslet 

ignorerade direktiv som kom från den utsedda guiden och gjorde i stället som de själva ville, 

vilket kan ses som ett tecken på bristande respekt.    

 

Kim:   Ibland gick dem bara under … Lite .. dåligt..  

 

  Den positiva aspekten av detta skeende däremot var att kamraterna i trasslet engagerade 

sig i en egen matematisk diskussion kring hur de skulle gå tillväga för att lösa ut trasslet.  Den 

gemensamma diskussionen bidrog till att deltagarna utbytte tankar och idéer med varandra, på 

en högre nivå än vad leken hade avsett från början. Eftersom leken bistod med utmanande 

problem fanns det elever som upplevde att det blev för svårt och kunde därför inte följa med i 

resonemanget som fördes mellan deltagarna i gruppen.  

 

Emma:  Lite sv>< (...) lite sv>< .. lite hålla händerna .. å man fick ju typ hålla händerna  

    typ hela tiden .. man satt ju fast. 

Kim:   När man fick gå runt, å så sen trassla ut sig (…) att det gjorde ont, det va roligt …  

   För ibland måste jag sträcka på mig.  

Emma:  Jag fick så himla ont i armarna när jag fick snurra … 

 

  Som i exemplet med Emma och Kim påvisas det att leksituationen i sig var rolig däremot 

när det blev för svårt eller något annat inträffade som fångade deras uppmärksamhet, hamnade 

problemet i bakgrunden medan de koncentrerade sig på det andra i stället.   

 

5.2.3  Aktivitet 3 – Säg, var är jag? 
 

Syftet med den sista rörelseleken var att eleverna skulle träna lägesbegreppen genom att 

använda orden för att beskriva var på skolgården kamraterna gömde sig.  

  Deltagarna samlades i en ring, en av eleverna hade en boll i handen som skulle kastas upp 

i luften samtidigt som en av de andra kamraternas namn ropades ut. De vars namn inte ropades 

ut skulle då springa och ta skydd i närheten. Samtidigt skulle den elev vars namn som ropats ut 

få tag i bollen så fort som möjligt och ropa stopp! När de andra hörde ordet stopp skulle de stå 

still. Den som höll i bollen skulle då välja ut en av kamraterna, och därefter med hjälp av 
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lägesord försöka beskriva var den utvalda kompisen befann sig. Stämde förklaringen skulle 

bollinnehavaren kasta bollen mot den utvalda eleven och försöka ”kulla” kompisen genom att 

pricka nedre delen av kroppen.     

  Alla var eniga om att det var roligt att röra på sig i samband med sökandet efter 

gömställen. En elev uttryckte också glädjen med bollkastningsmomentet under aktiviteten. 

 

Emma:  Man fick springa .. gömma sig .. och göra mer och roligare saker. 

Finn:   Jätterolig … den va roligt för man skulle springa å gömma sig.  

Kim:   Det va roligt när man fick springa iväg å gömma sig .. å sen fick man kasta boll,  

   det var rätt roligt. 

Sam:   Den va rolig och … och man .. fick springa mycket.  

 

   Svaren tyder på att elevernas upplevelse av leken Säg, var är jag? hade sitt fokus på 

rörelse i stället för vid lärandemomentet som var begreppsträning.  

  Två av eleverna uttryckte att de till en början hade svårt att förstå hur leken skulle gå till. 

När de väl kom in i leken och fick förståelse för vad de skulle göra ändrades deras inställning 

till leken, och precis som kamraterna tyckte de då att det blev roligt. 

 

Emma:  Från första början visste jag in hur den där .. saken .. tredje leken … 

Kim:   Den tredje leken var lite svårt att förstå …. När man skulle kasta bollen å så   

   berätta det förstod jag inte vad man skulle göra.  

 

 Båda eleverna försökte sätta ord på vad det var som de inte förstod i leken. Trots lekens 

många moment kunde Kim förmedla det specifika moment som han upplevde som svårt. Han 

ansåg att det blev komplicerat i anknytning till beskrivandet av var en kompis gömde sig. Emma 

hade till skillnad från Kim svårt att förmedla sin uppfattning av vad som var svårförståeligt i 

leken.    
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6  DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet kommer en diskussion att föras kring resultatet som presenterades i 

föregående avsnitt. Diskussionen inleds med en repetition av syftet för undersökningen, 

tillsammans med en kortfattad redovisning av resultatet. Därefter analyseras resultatet utifrån 

tidigare forskning och det teoretiska ramverket som presenterades i kapitel 2 respektive 3. I 

avsnittet metoddiskussion övervägs valet av metoder för datainhämtning. Sedan avslutas arbetet 

med ett förslag till vidare forskning inom det valda området.   

 

6.1  Sammanfattning av syfte och resultat 

 

Undersökningen syftade till att utveckla samt utvärdera ett arbetsmaterial för att öva 

lägesbegrepp. Avsikten med undersökningen var att studera 

 i vilken utsträckning eleverna kunde befästa sin förståelse för lägesord genom 

rörelselekar, 

 på vilket sätt elever i årskurs ett upplevde de rörelselekar som utvecklats. 

  Resultatet visade att eleverna i stor utsträckning kunde följa olika uppmaningar 

innehållande ett eller flera lägesord utan svårigheter. Däremot hade många till en början 

problem då de skulle använda orden för att kommunicera med varandra. De blev dock säkrare 

för varje tillfälle de fick till att öva användandet av lägesorden.  

  Elevernas upplevelse av rörelselekarna visade sig fokusera mer på deras fysiska utlevelse, 

och mindre på det avsedda lärandemomentet.  

6.2  Analys utifrån Bishops matematiska aktiviteter 

 

Här analyseras resultatet från undersökningen utifrån Bishops matematiska aktiviteter. Som 

nämndes i kapitel 3 kommer inte alla aktiviteter att användas vid analysen, endast aktiviteterna 

lokalisera, designa, leka och förklara.   

 

6.2.1  Lokalisera 
 

Rörelselekarna som utfördes tillsammans med eleverna grundade sig i den matematiska 

aktiviteten lokalisera. Inslag av lokalisering framträdde i form av att eleverna skulle orientera 

sig på skolgården, samt veta var kamraterna var i förhållande till den egna kroppen under 

utövandet av rörelselekarna. Samtidigt som deras förståelse för de olika lägesorden övades i 



 30 

samband med att de följde uppmaningar innehållande lägesord, samt även använde orden för 

att kommunicera med kamraterna.    

  Observationerna visade att elever i årskurs ett kan följa och förstå lägesord som ges i form 

av muntliga uppmaningar utan större svårigheter. Det innebar att det fanns viss förståelse för 

orden innan undersökningen påbörjades, vilket kan vara en förklaring till elevernas höga 

resultat på förförståelsetestet. 

  Däremot framkom det under observationerna att många elever hade svårt att använda 

lägesord för att beskriva kamraternas läge. Osäkerheten kan grunda sig i bristande erfarenhet 

när det kommer till att använda orden i vardagliga sammanhang. Kajetski och Salminen (2013) 

framhåller att lägesord sällan används i vår vardag, i stället för att uttala de specifika orden för 

att beskriva ett föremåls läge använder vi mer vaga uttryck eller indikerar med kroppen var ett 

visst föremål ska placeras. Det kan vara svårt att befästa lägesord och skapa förståelse för i vilka 

sammanhang de kan förekomma om kamrater och vuxna i omgivningen sällan använder orden.  

  I resultatet nämndes kortfattat att eleverna i samband med att de skulle lokalisera och 

beskriva var kamraterna gömde sig under leken Säg, var är jag? använde bland annat ordet vid. 

Vid är enligt Malmer (2002) inte ett lägesord, likväl använde eleverna ordet flitigt under 

aktiviteten i stället för att använda mer specifika ord som bredvid, till vänster om eller mellan 

för att beskriva kamraternas läge. Som nämndes tidigare beskriver Kajetski och Salminen (a.a.) 

sambandet mellan elevernas begreppsförståelse och den bristande användningen av lägesorden 

i vardagen. Detta kan kopplas samman med elevernas användande av ordet vid i 

leksammanhanget. Om ordet används flitigt av vuxna i barnens omgivning kan detta leda till 

att eleverna också börjar utnyttja ordet för att beskriva föremål och objekts placering i ett rum.         

  

6.2.2  Designa 
 

Som presenterades i 5.1.2 synliggjordes elevernas begreppsförståelse genom deras fysiska 

handlingar, som observerades under leken Lyssna och gör. Det som skedde var att deltagarna 

tog in den information som förmedlades i form av en uppmaning, bearbetade och tolkade den 

insamlade informationen, för att sedan avslutningsvis förmedlade sin uppfattning av 

informationen genom kroppens utlevelse, samt även genom muntlig kommunikation med 

kamraterna. Denna process är nära förknippad med Bishops aktivitet designa, som består av tre 

delar: input – processing - output. Här kommer ett exempel från leken som tydliggör denna 

process  
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Läraren uppmanar eleverna till att ”Klättra över staketet vid gungorna”. 

Thea stannar upp, lyssnar in det läraren säger och i nästa ögonblick går hon 

med bestämda steg mot staketet vid gungorna. När hon kommer fram stannar 

hon upp, svingar det ena benet över brädan och sätter ner foten på andra 

sidan om staketet, innan hon upprepar rörelsen för det andra benet.  

 

  Det praktiska exemplet med Thea demonstrerar hur hon stannade upp ett ögonblick för 

att inhämta informationen och tänka en kort stund. För att förstå vilken rörelse hon skulle utföra 

behövde hon bearbeta och tolka den insamlade informationen under ett ögonblick. När hon 

började gå mot staketet visade hon med kroppen hur hon hade tolkat informationen och i vilken 

utsträckning hon förstod den givna uppmaningen.      

 

6.2.3  Leka 
 

Det utvecklade materialet går i lekens anda, och har därmed stark koppling till Bishops 

matematiska aktivitet leka. Utgångspunkten i leken är den sociala aspekten som sammanför och 

relaterar oss människor till varandra och gynnar vår kommunikativa förmåga.        

  Det framgick av observationerna och intervjuerna att eleverna - genom 

rörelseaktiviteterna - involverades i matematiska aktiviteter, i form av att följa regler och hitta 

strategier, förutse ett händelseförlopp och kommunicera med andra.  

  Finn uttryckte indirekt med sin kommentar ”Det var roligt och göra som du sa” att han 

tyckte att det var roligt att följa de regler som bestämts för leken, och få möjlighet till att utarbeta 

egna strategier för att efterfölja dessa regler. Lekreglerna gick ut på att deltagarna skulle följa 

de givna uppmaningarna i så stor utsträckning de kunde, utifrån deras förståelse av lägesorden. 

För att kunna följa uppmaningarna, och därmed också följa reglerna, använde de sig av olika 

strategier för att ta in den information som förmedlades och därefter för att genomföra den 

korrekta rörelsen. Exempel på strategier som användes av eleverna var att 

 

- titta på undersökningsledaren eller ner i marken och framställa en mental inre karta för 

att visualisera hur lekplatsen såg ut, vilka objekt och föremål som var placerade på 

vilken plats i väntan på en ny uppmaning,    

- speja ut över lekplatsen i väntan på en ny uppmaning för att sedan snabbt kunna 

lokalisera den angivna destinationen, eller  

- snegla på kamraterna för att få hjälp. 
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  Regler och strategier är element som starkt kan förknippas med både matematik och lek, 

sambandet mellan dessa två ger bevis för att lek i allra högsta grad bör ses som en matematisk 

aktivitet.   

  Ett annat element som är nära kopplat till både lek och matematik är förmågan att kunna 

förutse vad som kommer att inträffa. Som redovisades i resultatet i föregående kapitel, upplevde 

flera av eleverna att leken Trassel på tråden – när de skulle lösa problemen som uppstod av 

deras intrasslade armar - var ”krånglig”. Utmaningen i leken blev att förutse vad som skulle 

hända när exempelvis Nora klev över kamraternas sammanlänkade händer eller när Gus utförde 

sin rörelse. 

  I takt med att de engagerade sig i dessa aktiviteter utvecklades deras matematiska 

tänkande. Trots detta fokuserade elevernas upplevelse av de utvecklade rörelselekarna i stor 

utsträckning på de fysiska momenten, på själva lekandet. Med stöd i Langlo Jagtöiens m.fl. 

(2002) uttalande, om att lek och rörelse är ett glädjeämne för barn, kan en slutsats dras om att 

lek och rörelse är väsentliga delar i barns liv och bör därför integreras allt mer i undervisningen. 

Bishop instämmer i detta med att understryka att lek är en stor del av vår kultur och används 

därför fördelaktigt för att utveckla matematiska idéer (a.a.).   

 

6.2.4  Förklara 
 

Den högre formen av tänkande som eleverna involverades i under den andra leken kan kopplas 

ihop med Bishops matematiska aktivitet förklara. Förklara är en aktivitet som utmanar vårt sätt 

att tänka. 

  Aktiviteten förklara framträdde även i anknytning till elevintervjuerna, när Kim 

meddelade att den sista leken – Säg, var är jag? - var svår att förstå. Han förklarar att reglerna 

var svåra att förstå, i samband med att han skulle beskriva var en kamrat gömde sig och därefter 

försöka träffa den utvalda kompisen med bollen. För att kunna identifiera vad som upplevdes 

som svårt i leken och sedan sätta ord på dessa oklarheter, krävs en högre nivå av tänkande. Det 

var en särskild stor bedrift att Kim, 7-8 år, kunde uppmärksamma samt reflektera kring moment 

i leken som upplevdes som svåra att förstå, och kunde sedan förklara mer specifikt vad det var 

som upplevdes som svårt.    

6.3  Analys av socialt samspel  

Här diskuteras resultatet av undersökningen utifrån Vygotskij och Deweys syn på lärande.  
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6.3.1  Analys av sociala interaktioner utifrån Vygotskijs perspektiv 
 

Andra leken visade sig vara väldigt utmanande för eleverna. Genom att använda språket för att 

diskutera sig fram till tänkbara lösningar på det uppstådda trasslet, resulterade aktiviteten i att 

elevernas tänkande lyftes till nästa nivå. Med stöd i Vygotskijs tankar kring lärandet påstås här 

att diskussionen som fördes mellan eleverna under leken Trassel på tråden blev avgörande för 

att reda ut det trasslet som uppstått. Han anser att språket har en betydande roll för lösandet av 

olika problem och för utvecklandet av många färdigheter (Phillips & Soltis, 2010). Det hade 

inte varit möjligt att nå denna höga form av tankeprocess utan att använda språket för att 

diskutera tänkbara lösningar på problemet. 

  Till följd av rörelselekarnas sociala element, fanns det möjlighet för deltagarna att lära 

sig lägesbegreppen genom nyckelfaktorerna iaktta och imitera som presenterats av Vygotskij. 

Han menar att människor lär av varandra, och ett sätt att lära av andra är genom att iaktta deras 

handlande (Phillips & Soltis, 2010). I lekarna hade eleverna rika möjligheter till att studera 

kamraternas handlande, för att skapa sig en förståelse för vilka rörelser som skulle utföras i 

samband med uppmaningarna, eller för att iaktta hur andra uppfattade lekreglerna. Dessutom 

kunde de iaktta kamraternas sätt att använda lägesbegreppen i olika sammanhang för att få en 

djupare förståelse för ordens användningsmöjligheter. Utifrån iakttagelserna kunde eleverna ta 

efter – imitera - den vuxna och kamraternas sätt att förhålla sig till lägesorden. 

 

6.3.2  Analys utifrån Deweys syn på socialt sammanhang  
 

”Det va mycket springa å man lärde sig mycket ord, lägesord” uttryckte sig Sam om den första 

leken, som var Lyssna och gör. Uttalandet kan tolkas med hjälp av Dewey, som framhåller att 

verkligt lärande sker först när vi engagerar oss i ändamålsenliga aktiviteter som äger rum i 

sociala sammanhang (Phillips & Soltis, 2010). Det Sam antyder när han säger att de fick lära 

sig många lägesord genom leken, kan tyda på att han fick möjlighet att utmana och fördjupa sin 

förståelse för ordens betydelse tillsammans med kamraterna, och genom att använda kroppen. 

Detta kan även knytas an till Heiberg Solem och Reikerås (2004) uttalande om att hela kroppen 

måste aktiveras fysiskt för att skapa verklig förståelse för rumsliga begrepp.  

  Leken Trassel på tråden upplevdes av eleverna som den mest utmanande av de tre lekarna. 

Men genom att de diskuterade tillsammans och hjälptes åt, kunde de till slut hitta lösningar på 

problemen som uppstod under utförandet av leken. Elevernas positiva inställning till 

utmaningarna i leken kan, enligt Dewey, bero på att problemlösningsuppgifterna framfördes i 

ett – för eleverna – socialt och meningsfullt sammanhang (a.a., 2010).    
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6.4  Sammanfattning 

 

För att knyta an den teoretiska analysen av resultatet som redovisades i detta kapitel med 

undersökningsfrågorna kommer här en sammanfattning av diskussionen. 

  Den första frågeställningen, angående i vilken utsträckning eleverna kunde befästa 

lägesord genom rörelselekarna, kunde besvaras genom en analys av resultatet utifrån Bishops 

aktiviteter lokalisera och designa, samt även utifrån Vygotskijs perspektiv på lärande. 

Aktiviteten lokalisera är direkt kopplad till syftet med det utvecklade materialet, nämligen att 

träna rumsliga begrepp, så kallade lägesord. Utfallet av rörelselekarna visade att de flesta elever 

förstod de lägesord som användes av den vuxne under den första leken då de skulle följa 

uppmaningar. Elevernas förståelse för orden framträdde genom att de använde sig av kroppen 

för att fysiskt visa att de kunde lokalisera den angivna platsen och utföra den angivna 

uppmaningen. Detta sätt att visa sin förståelse på kan förknippas med den matematiska 

aktiviteten designa. Designa innebär att man tar in information, bearbetar den kognitivt och 

sedan förmedlar sin förståelse utifrån hur man själv tolkar informationen genom muntlig eller 

kroppslig kommunikation. Analys utifrån aktiviteten lokalisera uppmärksammade även att flera 

elever blev osäkra i situationer då de själva skulle använda orden för att kommunicera med 

kamraterna.   

  Kort sagt, eleverna kunde utan större svårigheter följa uppmaningar innehållande 

lägesord som förmedlades av en vuxen person, men när de själva skulle använda orden för att 

bland annat beskriva var kamraterna gömde sig blev många osäkra. 

  Vissa elever utnyttjade Vygotskijs nyckelfaktorer – iaktta och imitera – för att lära sig 

orden. Genom att iaktta hur kamraterna använde sig av lägesorden i olika sammanhang kunde 

de fördjupa sin förståelse för i vilka sammanhang ett specifikt ord kunde användas, särskilt 

under lekarna Trassel på tråden och Säg, var är jag?, som innebar att de skulle använda orden.   

  Den andra frågeställningen rörande elevernas upplevelse av materialet analyserades 

utifrån de matematiska aktiviteterna leka och förklara, samt utifrån Deweys syn på socialt 

sammanhang. Analys av elevernas tyckande och tänkande visade att de typiska lekmomenten 

som att följa lekregler och utarbeta fungerande strategier för att kunna följa dessa regler 

uppskattades av deltagarna. I aktiviteten leka ingår också att kunna förutse, vilket några 

upplevde som krångligt i leken Trassel på tråden, då de utmanades att tänka framåt för att 

förutse vad som skulle hända när någon förflyttade sig inuti trasslet.  
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  Bishops aktivitet förklara framträdde när eleverna utmanades att tänka på en högre nivå. 

Detta i samband med att gruppen diskuterade tänkbara lösningar på problemet som uppstod av 

deltagarnas intrasslade armar i den andra leken.     

  En elev uttryckte under intervjun att rörelselekarna var bra eftersom dem bidrog till att 

han fick lära sig många lägesord. Med utgångspunkt i elevens uttalande menar Dewey att den 

här elevens upplevelse av lärande kan bero på att lärandesituationen skapade möjligheter för 

individen att utmana sig själv och fördjupa sin förståelse för rumsliga begrepp i ett socialt 

sammanhang.               

 

6.5  Metoddiskussion  

 

I följande avsnitt diskuteras fördelar och nackdelar med de valda metoderna, innan 

undersökningens tillförlitlighet diskuteras.    

 

6.5.1  Datainsamlingsmetoder 
 

Valet av att kombinera tre olika datainsamlingsmetoder resulterade i en stor mängd material.  

Intervju valdes som metod främst för att komma åt enskilda elevers tankar och åsikter kring 

rörelselekarna, eftersom det är med eleverna i åtanke som materialet har utvecklats. Därav var 

det viktigt att undersökningen strävade efter att lyfta fram deras syn på materialet. Däremot kan 

antalet elevintervjuer ha bidragit till att resultatet endast representerar ett fåtal av de 

medverkande elevernas upplevelse av lekmaterialet. Fler intervjuer hade eventuellt kunnat 

frambringa en mer nyanserad syn på materialet än det som presenterades i det föregående 

kapitlet. 

  Observation användes fördelaktigt för att komplettera den information som samlades in 

med hjälp av andra metoder. Metoden bidrog även till att samla in information om elevernas 

beteenden under rörelselekarna, utan observationer hade denna information annars gått 

förlorad. Dock var det svårt att observera om eleverna tittade på kompisarna för att genomföra 

vissa uppmaningar i leken Lyssna och gör. Endast de elever som tydligt visade att de tittade på 

någon annan innan de utförde rörelsen dokumenterades. Det kan ha varit fler elever som tog 

hjälp av kamraterna under aktiviteten, men dessa uppmärksammades inte på samma sätt då de 

inte visade lika uppenbart att de iakttog kompisarna innan de utförde rörelsen.    

  Ett skriftligt test genomfördes för att fastställa elevernas begreppsliga förståelse före, och 

även efter slutförandet av rörelselekarna. Testen lämpade sig till att bland annat analysera 
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elevernas begreppsutveckling under processen, men användes även till att analysera specifika 

skeenden - med koppling till orden - som kunde observeras under lekaktiviteterna.  

    

6.5.2  Tillförlitlighet 
 

Pilotstudien som inledde undersökningen bidrog till att stärka de utvalda mätinstrumentens 

trovärdighet. Tillfälle gavs då till att testa det nyutvecklade materialet samt de valda metoderna 

innan de användes i den huvudsakliga undersökningen. 

  Syftet med utvecklingen av rörelselekarna var att bidra med ett arbetsmaterial som andra 

lärare också kan ha användning för i sin undervisning. Så länge läraren är medveten om varför 

eleverna ska leka, vad som ska övas genom leken, kan materialet med fördel användas i fler 

klasser än de som nämnts i detta arbete. Dock kan det finnas behov av att anpassa rörelselekarna 

i viss utsträckning för att kunna genomföra lekarna med vissa grupper.   

  Fördelen med materialet är att eleverna lär sig lägesbegrepp på ett sätt som inte upplevs 

som tråkigt, jobbigt och meningslöst. Tvärtom, de blir mer engagerade och får möjlighet att lära 

i samspel med andra genom diskussioner, iakttagelser och genom att prova sig fram. Däremot 

kanske inte alla elevgrupper klarar av den sociala aspekten som lekarna grundar sig i. Leken 

Trassel på tråden kräver trots allt en hög grad av samarbets- och kommunikationsförmåga hos 

deltagarna, vilket vissa elevgrupper kan ha svårt med. Det kan annars vara bra att använda sig 

av materialet för att skapa en bättre sammanhållning i gruppen, genom att de får möjlighet att 

interagera med varandra i en social och lekfull situation. Langlo Jagtöien m.fl. (2002) 

understryker trots allt att lek kan bidra till att skapa en positiv och trygg gemenskap där 

individerna trivs tillsammans.           

6.6  Slutsats 

Arbetet inleddes med en hänvisning till Prashnig (1996), som har uttalat sig om att det mest 

effektiva lärandet sker i samband med att vi gör någonting – en meningsfull aktivitet – som 

involverar kroppen. Rörelselekarna har utvecklats utifrån denna kännedom, och jag vill därför 

påstå att elevernas lärande blev mer effektivt tack vare kombinationen av rörelse och lek i en 

lärandesituation för att befästa lägesord.    

  Det utvecklade materialet, sett ur ett matematiskt perspektiv, kom med flera positiva 

överraskningar då det visade sig att eleverna uppenbarligen övade mer än enbart lägesord. 

Aktiviteterna frambringade rika möjligheter till att nå en högre form av tänkande i samband 

med lösandet av olika problem, de övade sig också i strategiskt tänkande och att tänka framåt 
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för att förutse olika händelseförlopp. Dessutom övades elevernas kommunikations- och 

samarbetsförmåga under utövandet av lekarna.   

  Min slutsats blir därmed att lek och matematik kan, med goda resultat och utan större 

omständigheter, kombineras för att utveckla ett arbetsmaterial som gynnar matematiska idéer 

och förmågor. Som följd av detta kan eleverna bli mer aktiva i lärandeprocessen, då de 

involveras i, vad som upplevs vara, meningsfulla och glädjerika aktiviteter. 

6.7  Vidare forskning  

Under detta arbeta framgick det att eleverna hade svårigheter med att själva använda lägesord 

för att beskriva kamraternas läge i förhållande till den egna kroppen. Ett förslag till vidare 

forskning inom området vore att undersöka hur man ska arbeta för att träna just användandet 

av lägesord i situationer för beskrivning av placeringar i ett rum. Detta av den anledningen att 

det i läroplanen (Lgr11, 2011) framgår att eleverna i slutet av årskurs 3, ska kunna använda 

vanliga lägesord för att beskriva föremål och objekts placering i ett rum.      
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6. Aktivitet 2 
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Intervjufrågor  

 

 Berätta lite om hur ni brukar göra i vanliga fall under (matte) lektionerna när inte jag är 

här. 

 Brukar ni i klassen sitta stilla mycket under lektionerna när ni arbetar?  

 Brukar ni leka eller göra andra aktiviteter som innebär att ni rör på er under lektionerna? 

 

 Hur tyckte du att det var att leka under lektionerna med mig? 

 Fanns det något som du tyckte var bra med att röra på dig när vi övade dem här 

lägesorden? 

 Fanns det något som du tyckte var mindre bra eller dåligt med att röra på dig när vi 

övade dem här lägesorden? 

 

 Vad tyckte du om den första leken Lyssna och gör som vi gjorde? (leken då jag sa vad 

ni skulle göra)  

 Vad tyckte du om den andra leken Trassel på tråden som vi gjorde? (leken då en kompis 

skulle berätta hur ni skulle göra för att trassla ut knutarna som blev)  

 Vad tyckte du om den tredje leken Säg, var är jag? som vi gjorde? (leken då ni skulle 

gömma er för den som hade bollen)  

 Var det något som du tyckte var svårt att förstå i någon av lekarna? 

 

 Kommer du ihåg om ni har övat lägesord i klassen tidigare? (Vid ja) Vilka lägesord 

tränade ni då? 

 Tycker du att du har fått mer förståelse för orden som vi övade?  

 Tycker du att du kan använda dessa ord för att beskriva var saker och ting finns?  
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Observationsschema 1 

 

Observatör:__________________________ Datum:_____________ Börjar tid:___________ 

Aktivitetsnamn:__________________________________________ Antal deltagare:_______ 
 

Uppmaning 

Elevernas namn skrivs i rutorna på raden under 

          

Hoppa i trappen. 
         

Klättra över staketet vid gungorna. 
         

Sätt dig på en gunga. 
         

Ställ dig bakom mig.           

Balansera på höger fot. 
         

Turas om att krypa mellan en kompis 

ben. 

         

Ställ dig i klätterställningen.          

Åk i rutschkanan en gång.          

Hoppa jämfota till det vänstra 

fotbollsmålet. 

         

Ställ dig mellan två gungor. 
         

Kryp under staketet vid gungorna. 
         

Gå fem steg åt höger.          

Ställ er framför mig på ett led med 

näsorna mot mig.  

         

Ställ dig under rutschkanan. 
         

Ställ dig mellan två träd.          

Hoppa på vänster fot. 
         

Göm dig bakom en gunga.   
         

Ställ dig bredvid en buske. 
         

Sträck fram höger arm och vinka till 

kamraterna.  

         

Ställ dig så att din vänstra arm är 

bredvid en stolpe.  

         

 
Summa: 

         

 
Följer inte uppmaning, gör ingenting  ( - )                Följer inte uppmaning, gör fel rörelse ( 0 )  

 

Följer uppmaning efter att ha tittat på en kompis ( 1 )    Följer uppmaning på egen hand ( 2 ) 
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Observationsschema 2 

 

Observatör:__________________________ Datum:____________ Börjar tid:___________ 

Aktivitetsnamn:_________________________________________ Antal deltagare:_______ 
 

Lägesord Antal Kommentar och reflektion 

Bakom    

Bredvid    

Framför    

Först    

Höger    

I   

I mitten   

Mellan   

På   

Sist   

Under   

Vänster   

Över   
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AKTIVITET 1 

 Lyssna & gör 

Fokus 
Uppmärksamhet, begreppsförståelse 
 

Utrustning  
Inplastade skyltar med de lägesord som ska övas, lista över 

uppmaningar 

 

Plats  
Inomhus (i klassrummet), utomhus (på skolgården, i 

skogen)  

 

Beskrivning  
Börja med en kort introduktion till syftet med aktiviteten – 

att träna lägesord. Nämn vilka ord som kommer att övas 

genom att läsa och hålla upp inplastade skyltar med orden.  

Lägesorden som ska övas under leken: över, under, i, på, 

framför, bakom, höger, vänster, mellan, bredvid, först, 

i mitten och sist.  

(Vilka lägesord och hur många av dessa som ska övas i 

leken kan anpassas både efter tid samt deltagarnas nivå). 
 

Regelgenomgång: Den vuxne ger en uppmaning till 

gruppen som de ska följa, exempelvis hoppa på höger fot. 

När uppmaningen är genomförd av hela gruppen ges en ny 

uppmaning. Till en början när de flesta fortfarande är ovana 

kan det vara bra att ge stöttning för att alla ska känna att de 

kan genomföra uppmaningarna. Ingen ska behöva känna 

sig otillräcklig.  

 

Varianter  
Som ett tävlingsmoment i leken kan deltagarna som inte 

följer ledarens instruktioner korrekt få en straffrunda (ca 

10-15 meter), som de ska springa innan de får hoppa in i 

leken igen. Den som i slutändan har sprungit färst antal 

straffrundor utses till vinnare. 
 

Säkerhet 
Begränsa lekområdet, helst med tydliga markörer såsom ett 

staket, en kulle eller liknande. 

 
  

 

   Förslag till uppmaningar  
1. Hoppa i trappen.  

2. Klättra över staketet vid gungorna. 

3. Sätt dig på en gunga. 

4. Ställ dig bakom mig.  

5. Balansera på höger fot. 

6. Turas om att krypa mellan en kompis ben. 

7. Ställ dig i klätterställningen. 

8. Åk i rutschkanan en gång. 

9. Hoppa jämfota till det vänstra fotbollsmålet. 

10. Ställ dig mellan två gungor. 

11. Kryp under staketet vid gungorna. 

12. Gå fem steg åt höger. 

13. Ställ er framför mig på ett led med näsorna  

mot mig.  

14. Vem står först? Vem står sist? Vem står i 

mitten? 

15. Ställ dig under rutschkanan. 

16. Ställ dig mellan två träd. 

17. Hoppa på vänster fot. 

18. Göm dig bakom en gunga.   

19. Ställ dig bredvid en buske. 

20. Sträck fram höger arm och vinka till 

kamraterna.  

21. Ställ dig så att din vänstra arm är bredvid  

en stolpe.  
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AKTIVITET 2 

Trassel på tråden 

Fokus 

Samarbete, kommunikation, problemlösning, 

begreppsförståelse och begreppsanvändning  

 

Utrustning  
Inplastade skyltar med de lägesord som ska övas  

 

Plats  
En plan och öppen yta 

 

Beskrivning  
Börja med en kort introduktion av syftet med 

aktiviteten – använda lägesord för att guida 

kamraterna samt följa uppmaningar innehållande 

orden. Nämn innan leken börjar vilka ord som kan 

och bör användas under leken, genom att läsa och 

hålla upp inplastade skyltar med orden.   

Deltagarna uppmanas använda följande ord under 

leken: över, under, höger, vänster och mellan 

(om de kan får de även använda andra lägesord). 

 

Regelgenomgång: En eller två deltagare utses till 

Guide, medan de resterande deltagarna 

representerar tråden. Tråd bitarna ställer sig i en 

ring, armarna korsade och utsträckta framför sig. 

På signal från Guiden ska Tråd bitarna blunda och 

långsamt gå in mot ringens mitt. Väl inne i ringen 

ska de ta tag i två händer (den vuxne hjälper till så 

att alla händer är sammanlänkade innan leken 

fortsätter). När alla har fått tag i två händer får de 

öppna ögonen. Det är nu upp till Guiden att reda ut 

trasslet på tråden. Guiden ska med hjälp av 

lägesorden förklara för kamraterna hur de ska 

göra.  

 

Exempel: Leo, lyft på vänster arm. Oskar, kryp 

under Leos arm. Ella, kryp mellan Oskar och Fias 

armar. Tråd bitarna får inte släppa taget om 

händerna som de håller i!  
  

 

Leken är slut när trasslet är utrett, vilket 

innebär att deltagarna står i en ring (alternativt 

flera mindre ringar). Leken kan även ta slut 

ifall det inte längre går att reda ut trasslet.  

Byt Guide till nästa omgång för att ge fler 

möjligheten att öva användningen av orden för 

att guida kamraterna ur trasslet.   
 

Varianter  
Tillåta att Tråd bitarna får komma med tips och 

idéer kring hur de kan göra för att reda ut trasslet. 

På så vis kan en diskussion skapas kring tänkbara 

lösningar på problemet.  

Alternativt låta alla vara med i trasslet och i stället 

involvera alla i en diskussion kring tänkbara 

lösningar på problemet.  

 

Säkerhet  
Välja lekområde med omsorg, undvik helst 

områden med ojämn mark. Uppmärksamma 

deltagarna på att vara försiktiga med varandra. 

Knuffar, ryck och andra händelser kan lätt uppstå, 

vilket i sin tur kan leda till skador.     
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AKTIVITET 3 

Säg, var är jag? 

Fokus 
Begreppsförståelse och begreppsanvändning, 

koordination, uppmärksamhet 

Utrustning 
Inplastade skyltar med de lägesord som ska övas, 

en tennisboll 

 

Plats 
Utomhus där det finns gott om gömställen (en skolgård, 

ett skogsparti)  

Beskrivning  
Börja med en kort introduktion till syftet med 

aktiviteten – använda lägesord för att beskriva var 

kompisarna befinner sig.  

Nämn vilka ord som kommer att övas under leken 

genom att läsa och hålla upp inplastade skyltar 

med orden: över, under, i, på, framför, bakom, 

höger, vänster, mellan, bredvid, först, i mitten 

och sist. 

 

Regelgenomgång: Deltagarna ställer sig i en liten 

tajt ring, axel mot axel. En av deltagarna utses till 

Kastare vars uppgift är att kasta upp tennisbollen 

i luften, samtidigt som någon av deltagarnas namn 

ropas ut. Den vars namn som ropas blir Sökare 

och ska snabbt fånga bollen och ropa ”stopp”, 

medan de resterande deltagarna ska springa och ta 

skydd. När de hör ordet ”stopp” ska de dock 

stanna. Den som håller i bollen ska då försöka 

beskriva var någon av kamraterna är i förhållande 

till den själv genom att använda lägesord. 

Exempelvis Mio står bakom en gunga. 

Kamraterna ska då bekräfta eller förneka det 

sökaren säger (stämmer det att Mio står bakom en 

gunga?)  

Om svaret är nej får sökaren ett nytt försök att 

beskriva var någon av kamraterna står.  

Sökaren har 3 försök på sig att ge rätt beskrivning.  

 

Däremot om svaret är ja ska sökaren försöka träffa 

Mio med bollen genom att kasta lågt/rulla bollen. 

Träffar bollen den tänkta personen, i detta fall 

Mio, blir Sökaren den som kastar upp bollen 

härnäst, den så kallade Kastaren.  

Skulle det inträffa att sökaren anger rätt 

lägesbeskrivning, men missar kamraten med 

bollen får Sökaren ett andra försök att kasta, men 

får då stå där bollen landade efter första kastet.  

Träffar bollen fortfarande inte den tänkta 

personen eller träffar någon annan, blir det den 

personen vars läge som skulle beskrivas som utses 

till ny Kastare. 

 

Varianter  
När de som springer iväg för att ta skydd hör ordet 

”stopp” ska de stanna och ropa ”Säg, var är jag?” till 

den som är Sökare. 

Säkerhet 
Begränsa lekområdet, helst med tydliga markörer 

såsom ett staket, en kulle eller liknande.  

Uppmana deltagarna till att sikta under midjan (naveln 

kan fungera som mått) samt att tänka på att inte kasta 

för hårt, då det kan göra ont när bollen träffar.     
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Tillståndsbrev till dig som är vårdnadshavare till en elev i årskurs 1 
 

Hej!  

 

Mitt namn är Nina Nåtfors, jag studerar till lärare på Högskolan i Gävle och ska nu skriva mitt 

avslutande examensarbete. Arbetet är döpt till Kroppen som redskap och har som syfte att 

utvärdera ett, av mig utvecklat, material i form av några rörelseaktiviteter för att med kroppen 

som redskap befästa lägesord för att beskriva olika föremål och objekts läge i ett rum. 

Undersökningen kommer att genomföras i två klasser och äga rum mellan de kommande loven, 

v. 10-11 och eventuellt även under v. 12.   

 

Undersökningen inleds med ett skriftligt förförståelsetest för att ta reda på hur mycket eleverna 

kan. Därefter kommer några lekinspirerade rörelseaktiviteter att genomföras för att öva dessa 

lägesord. Under rörelseaktiviteterna kommer observationer att genomföras och dokumenteras i 

form av observationsscheman. Efter aktiviteterna kommer eleverna återigen få skriva samma 

test som inledningsvis för att möjliggöra en utvärdering angående om rörelseaktiviteterna har 

bidragit till att eleverna har befäst lägesorden. Avslutningsvis kommer enskilda intervjuer att 

genomföras för att få veta på vilket sätt eleverna upplevde dessa rörelseaktiviteter.  

 

Information om medverkan: 
 

 Deltagandet är frivilligt, vilket innebär att Ditt barn när som helst under arbetets gång kan 

avbryta sin medverkan. 

 

 Ljudinspelning kommer att ske vid intervjun om tillstånd ges från den som intervjuas. 

Inspelningen kommer inom kort efter avslutad intervju överföras till text och ljudfilen kommer 

att raderas. Inspelning av ljud sker för att inte gå miste om viktig information, vilket kan ske då 

intervjun dokumenteras med hjälp av anteckningar. 

 
 Inga namn eller andra uppgifter som kan identifiera enskilda individer kommer att användas i 

det slutgiltiga arbetet. Material som kan tänkas innehålla elevernas namn kommer att hållas 

oåtkomligt för obehöriga tills det att dokumenten kommer att förstöras i samband med avslutad 

undersökning. Deltagarna kommer i det slutgiltiga arbetet att refereras till som elev 1, elev 2, 

elev 3 o.s.v. 

 
 Material i form av tillstånd, skriftliga test, observationsscheman och textmaterial från 

intervjuerna kommer vid avslutad kurs att samlas in för arkivering på Högskolan i Gävle. 

 

Det är här Du kommer in i bilden, jag behöver nämligen hjälp av just Ditt barn för att kunna 

genomföra min undersökning. För att resultatet ska bli så rättvist som möjligt är det av stor 

betydelse att så många som möjligt från klassen deltar. Eftersom Ditt barn är minderårig 

behöver jag tillstånd från Dig innan Ditt barn har möjlighet att delta i undersökningen.  
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För mer information är Du varmt välkommen att kontakta mig  

 

Nina: xxxxxxxx@student.hig.se eller på telefon xxx - xxx xx xx 

 

 

Referens: 

 

Yukiko Asami-Johansson, min handledare från högskolan: xxxxxxxx@hig.se 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Nina Nåtfors 

Grundlärarprogrammet, Högskolan i Gävle 

 

 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  klipp  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Jag godkänner att mitt barn får medverka i examensarbetet Kroppen som redskap.  

 

Ja        Nej  
 

 

Förälders/vårdnadshavares underskrift och namnförtydligande  

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

 

 

Lämnas in, underskriven och klar till klassläraren, senast måndag 7/3 – 2016 

 

  

  

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:xxxxxxxx@hig.se
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 Sammanställning av resultatet för de skriftliga testen 

Namn 
Förförståelsetest 

(max 16 p.) 

Kontrolltest 

(max 16 p.) 

Förändring 

antal poäng 

(+/-) 

Gus 16 15 -1 

Finn 15 15 0 

Ida 15 15 0 

Elmo 16 15 -1 

Thea 14 14 0 

Max 13 11 -2 

Sam 14 15 +1 

Alma 12 15 +3 

Jim 16 16 0 

Olle 16 16 0 

Per 15 13 -2 

Teo 14 15 +1 

Emma 14 15 +1 

Kim 15 16 +1 

Alf 15 15 0 

Tim 13 16 +3 

Ralf 13 13 0 

Fredd 12 15 +3 

Nora 14 14 0 


