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Sammanfattning 

 

Vi har tillverkat en brädspelsprototyp som är tänkt att fungera som ett verktyg för lärare 

vid individualisering av undervisningen. Brädspelet är också tänkt att fungera som ett 

engagerande och interagerande verktyg för elever. Spelet är ett frågespel som främst 

behandlar de naturorienterande ämnena, NO och de samhällsorienterade ämnena, SO, men 

även ämnena bild, engelska, matematik, musik, svenska och teknik behandlas. Vid 

utformning av brädspelet och brädspelets frågekort utgick vi från utvalda delar av det 

centrala innehållet i Lgr 11, för årskurs 1-3. Kopplat till frågorna utformades ett underlag 

som eleverna kan fylla i och som läraren sedan kan använda som ett hjälpmedel i sitt arbete 

med att individanpassa undervisningen, och därmed individualisera den efter varje elevs 

olika förutsättningar. Målgruppen för produkten är därmed främst elever i årskurs tre, men 

brädspelet kan även användas i närliggande årskurser. Arbetsprocessen har innehållit 

insamling av forskning, omvärldsanalys, flertalet intervjuer, deltagande design i form av en 

bildlektion i en tredjeklass samt skapande av själva spelprototypen. Vi har även låtit 

samma tredjeklass provspela, och utvärdera brädspelet därefter samt samtalat med en 

klasslärare om spelets potential till att fungera som ett hjälpmedel vid individualisering av 

undervisningen.  

 

Nyckelord: Individualisering, brädspel, spelbaserat lärande, Lgr 11, edutainment 
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1. Inledning och teoretiska utgångspunkter 

1.1 Inledning 

 

Vad behöver man ha med i evigheten? När faraoner eller kungar dog hände det att de 

begravdes tillsammans med utvalda föremål. Dessa föremål var troligen så viktiga att de 

var tänkta att vara tillsammans med den personen för evigt. Vid öppnandet av 

Tut’ankhamuns grav i Egypten hittades olika föremål. Likaså i de kungliga gravarna från 

den första dynastin i staden Ur i forna Mesopotamien, samt i palatset i Knossos i Grekland. 

Ett föremål som förenar Tut’ankhamun, kungarna i Ur och de gamla grekerna är 

brädspelet. Arkeologerna fann inte enbart ett brädspel på dessa historiska platser, utan flera 

(Hillbom 2005, ss. 9, 24-27). Brädspel kan därför ses som ett kulturarv. Spelandet har 

troligen tett sig liknande genom tiderna. Liknande vinnarskallar, lika dåliga förlorare och 

givetvis de som fuskar. De känslor som uppstod kring ett spel liknar gissningsvis de 

känslorna som uppstår idag. De spelandes adrenalin, tillfredsställelsen efter ett smart drag, 

förlorarens snopenhet och vinnarens triumf. Under tusentals år har människor roat sig 

genom spel. Spel utvecklas, men spelande är tidlöst. 

 

Idag kan spel ses som ett naturligt inslag i skolans verksamhet. Spel som används i 

undervisningen kan falla under begreppet ”edutainment”, som är en sammanslagning av 

orden ”education” och ”entertainment”. Begreppet edutainment har använts i över 50 år, 

och var under 1990-talet ett ledord då pedagogiska spel utformades (Linderoth 2014, s. 

176). Begreppet kan ses som en beskrivning av pedagogiska redskap som fungerar dels 

som undervisningsmaterial och dels som underhållning. Skolan har i uppdrag att anpassa 

undervisningen till varje individs olika förutsättningar och behov (Skolverket 2011, s. 8). 

Lärarens uppgift blir därmed att individualisera undervisningen efter varje enskild elev, 

något som kan vara problematiskt med tanke på den tid det tar. I lärarens arbete finns det 

en rad olika ramfaktorer som kan verka avgörande för hur mycket tid som finns till 

individualiseringsarbetet (Lundgren 1989, ss. 233-234). Klasstorlek, elevsammansättning, 

administrativa uppgifter och mängden resurser i form av dels material och dels 

personalstyrka spelar in och påverkar lärarens tidsanvändning. Om läraren upplever 
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problem med att få tiden att räcka till individualiseringsarbetet kan det gå ut över elevernas 

utbildning.  

 

Vi har strävat efter att skapa en produkt som är tänkt att underlätta för läraren vid 

individualiseringsarbetet, och på så vis få läraren att kunna hjälpa varje elev ytterligare. 

Denna produkt är i form av ett av våra äldsta kulturarv – ett brädspel. 

1.2 Idé 1 och syfte 

 

Vår idé var att tillverka en brädspelsprototyp som kan hjälpa läraren att individualisera 

undervisningen. Ordet ”brädspel” har många olika definitioner, beroende på vem man 

frågar och var man söker. Vår tolkning av begreppet brädspel, vilket är den definition av 

brädspel den här rapporten kommer att utgå från, är att ett brädspel har en spelplan med 

tillhörande pjäser som flyttas runt enligt bestämda regler. Ett brädspel är även analogt, till 

skillnad från digitala spel som spelas med hjälp av elektroniska föremål, exempelvis 

datorer. Brädspel kan ha olika tillbehör, såsom tärningar och kort. Med individualisering 

menas anpassning av undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov (se mer om 

individualisering under avsnittet 1.6 Teoretiska utgångspunkter – Individualisering). Vårt 

brädspel ska kunna synliggöra elevernas styrkor och svagheter för läraren gällande utvalda 

delar ur det centrala innehållet i den nuvarande läroplanen, Lgr 11. Med elevens styrkor 

och svagheter menas de kunskaper som eleven innehar, respektive inte innehar. 

Kunskaperna som är relevanta i det här fallet är de som behandlas i läroplanens centrala 

innehåll för årskurs 1-3. 

 

Anledningen till att vi har valt att göra ett brädspel är både på grund av den sociala faktorn 

och på grund av den ekonomiska faktorn. Med den sociala faktorn menar vi att lärande kan 

ske genom interaktion mellan elever. Med den ekonomiska faktorn menas att alla skolor 

inte prioriterar inköp av surfplattor och/eller datorer. Detta är något som vi anser vara ett 

rimligt antagande, då det har observerats på tidigare arbetsplatser inom skolan samt under 

VFU-perioder. Om en skola skulle prioritera surfplattor eller datorer till alla elever kan vårt 

brädspel ändå vara relevant att använda i undervisningen, eftersom det i läroplanen står att 

skolan ska vara en ”[…] levande social gemenskap […]” (Skolverket 2011, s. 10). Detta 

kan vårt brädspel bidra till. Datorspel kan också anses vara en social aktivitet, men vi vill 
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att eleverna ska samtala med varandra utanför den virituella världen. Vårt spel står för ett 

interagerande lärande och kan vara en hjälp och ett verktyg för läraren att individualisera 

undervisningen, vilket gör att vårt brädspel är relevant oberoende av skolans digitala 

prioritering. 

 

 Syftet med arbetet är att skapa en brädspelsprototyp som kan fungera som 

hjälpmedel för lärarens individualiseringsarbete, samt vara engagerande för så 

många elever så möjligt. 

1.3 Bakgrund 

 

Under tidigare VFU-perioder, på tidigare arbetsplatser inom skolan samt under våra år på 

lärarutbildningen, har det framgått att individualisering av undervisning kan vara 

problematiskt för lärare. Tanken med att göra ett brädspel var därför att skapa en produkt 

som kan hjälpa lärare vid arbetet med individualisering, och samtidigt vara engagerande 

för elever. Innan arbetet med produktens utveckling startade behövde vi få svar på ett antal 

frågor: 

 

 Vad innebär begreppet individualisering? 

 Hur arbetar lärare med individualisering? 

 Vad kan lärare möta för utmaningar med att individualisera undervisning? 

 Används spel i undervisning? Om så är fallet, på vilket sätt?  

 Hur kan ett brädspel utformas, som både möter lärares önskemål och intresserar 

elever? 

1.4 Fördelning av arbetsuppgifter  

Ett nära samarbete har genomsyrat arbetet med rapporten och produktutvecklingen. Vi har 

tillsammans planerat arbetet och diskuterat hur de olika momenten samt hur delarna i 

själva rapporten ska läggas upp. Alla källor har vi sökt efter tillsammans och diskuterat 

angående deras användbarhet i förhållande till vår rapport. Många av delarna är skrivna 

tillsammans. De texter som skrivits enskilt har granskats av den andre, som har kommit 

med tips och idéer på förändringar och förbättringar.  
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Utöver de delar som vi skrivit tillsammans har uppdelningen av arbetet sett ut som 

följande: Jenny Westerberg skrev 2.1.1 Ramfaktorer under rubriken 2.1 

Begreppsförklaringar. Under rubriken 2.2 Teoretiska utgångspunkter – Individualisering 

har Elvira Blom skrivit 2.2.1 Betydelse och innebörd samt 2.2.3 Individualiseringens 

framväxt. Under samma rubrik skrev Jenny 2.2.2 Varför individualisering samt 2.2.4 

Svårigheter och utmaningar. Under rubriken 2.3 Teoretiska utgångspunkter – Spel skrev 

Elvira 2.3.2 Spel i undervisningen och Jenny skrev 2.3.1 Spel i Lgr 11 samt 2.3.3 Fördelar 

och nackdelar. Jenny skrev även sammanfattningen av de båda teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

Avsnitt 3 delades upp så att Jenny skrev 3.2.1 Inledande omvärldsanalys, Elvira skrev om 

3.2.2 Elevspel.se samt 3.2.3 Lektion.se. Elvira gjorde även cirkeldiagrammen till dessa 

delar. 3.2.4 Sammanfattning av omvärldsanalys och 3.3 Idé 2 skrev vi tillsammans.  

 

Avsnitt 4 delades upp så att Jenny skrev 4.1 Forskningsetik och utformning av intervjuer 

samt 4.2 Användaranalys I. Arbetet med transkribering och sammanfattning av 

intervjuerna delade vi på. Jenny hade då ansvar för intervjuerna med lärarna och Elvira 

hade ansvar för intervjuerna med eleverna. Under samma del skrev Elvira 4.3.1 

Ämnesurval till frågekort och Jenny 4.4.1 Metod för användaranalys II och genomförande 

samt 4.5 Sammanfattning av användaranalys II. Därefter och skrev Jenny 4.7.2 

Utformning och tillverkning av spelplan. Frågorna till spelfrågekorten delades upp så att 

Jenny skrev alla frågorna inom naturorienterande ämnen (NO), bild engelska och teknik. 

Elvira skrev alla frågor till samhällsorienterade ämnen (SO), musik, svenska och 

matematik. Själva designen kring spelet har vi tillsammans kommit fram till. Underlaget 

för individualisering designades av Elvira. 4.9 Diskussion/resultat skrevs av Jenny och 

4.9.1 Förslag till vidareutveckling av produkten skrevs av Elvira. Övriga delar har vi 

utformat gemensamt. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaringar 

Nedan presenteras begrepp som används i rapporten. 

2.1.1 Ramfaktorer 

 

Lundgren (1989) menar att ramfaktorer är omkringliggande omständigheter som påverkar 

undervisningen. Dessa faktorer inverkar på lärarens arbete, samt på elevernas utbildning. 

Tre olika typer av ramfaktorer brukar nämnas; konstitutionella ramar, fysiska ramar och 

organisatoriska ramar. De konstitutionella ramarna kan exempelvis bestå av läroplanen och 

skollagen, som de som arbetar inom skolan måste följa. De fysiska ramarna består av ting 

som fysiskt påverkar, exempelvis lokaler och material. Organisatoriska ramar är 

exempelvis resurser, tidsfördelning och klasstorlek. Dessa faktorer sätter ramarna för hur 

undervisningen ser ut (Lundgren 1989, ss. 233-234).  

2.1.2 Sociokulturellt lärande  

 

Lärande är någonting som genom århundranden pendlat mellan två poler (Säljö 2010, s. 

17). Vid ena polen menar man att lärandet kommer inifrån individen (kognitivism). Vid 

den andra polen (behaviorism) menar man att människan är ett tomt kärl som kan fyllas på 

med kunskap. En tredje pol har så småningom vuxit fram med tankar om hur samhället och 

mäniskor runtomkring en individ påverkar dennes lärande. Den tredje polen kallas för 

sociokulturellt lärande (Säljö 2010, ss. 17-19). Säljö menar att lärande inom det 

sociokulturella perspektivet är ”[…] inhämtande av specifika kunskaper och färdigheter” 

(2010, s. 22). Till skillnad från behaviorism och kognitivism menar den sociokulturella 

lärandeteorin att den lärande inte är en ensam utforskare. Istället ser man på den lärande 

som en del av en social konstruktion (Phillips & Soltis 2010, ss. 84-87). Den 

sociokulturella synen på lärande är således att lärande varken sker inuti individen eller åt 

individen, utan istället mellan människor i ett samhälle (Säljö 2010, ss. 19-22). Individen 

fungerar i samspel med kollektivet, och den kollektiva kunskapen (Säljö 2014, s. 18). 

Pedagogen John Dewey menade att lärare inte ska låta sina elever arbeta enskilt, utan att 
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skolan ska vara en gemenskap. Genom att låta eleverna arbeta tillsammans med uppgifter 

som kräver aktiv interaktion skapas lärande (Phillips & Soltis 2010, s. 89). Även Lev 

Vygotskijs tankar är framstående inom sociokulturellt lärande. Han menade att lärarens 

uppgift är att anpassa undervisningen till elevens proximala utvecklingszon, alltså elevens 

närmaste utvecklingszon (Phillips & Soltis 2010, ss. 91-92). Säljö (2014) lyfter Vygotskijs 

tankar om sociokulturellt lärande och om kulturella redskap. Han menar att inom denna typ 

av lärande används inte bara de inre redskapen, som exempelvis intellektuella redskap, 

utan även de yttre, det vill säga fysiska redskap. Säljö benämner även de fysiska redskapen 

som artefakter. Dessa artefakter fungerar som en förvaringsplats för erfarenheter, och 

gemensamma kunskaper. Artefakterna används för att hantera och förenkla vardagen 

(Säljö 2014, ss. 20-21, 29-30).  

2.2 Teoretiska utgångspunkter – individualisering  

Här presenteras innebörden av begreppet individualisering, individualiseringens framväxt 

och hur individualisering används i undervisningen. Även utmaningar vid arbete med 

individualisering presenteras. 

2.2.1 Betydelse och innebörd 

 

Att förstå begreppet ”individualisering” kan till en början upplevas som enkelt, men gräver 

man djupare i begreppet uppstår en komplexitet. Marklund (2015) beskriver 

individualisering inom undervisning som ”[…] anpassning av lärokurser och timplaner till 

den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen”. Vinterek (2006, s. 18) 

problematiserar begreppet individualisering genom att framhäva att innebörden av 

begreppet kan skilja sig markant åt från en lärare till en annan. Hon skriver att begreppet i 

sig kan tyckas simpelt, att undervisningen ska anpassas till eleven, men att sättet man gör 

detta på kan skilja sig åt. Tolkas begreppet olika kan det realiseras på många skilda sätt: 

”Individualisering kan vara av olika slag och kan gälla så skiftande saker som innehåll, 

omfång, nivå, material, arbetstempo, metod eller hur elevernas arbete skall värderas.” 

(Vinterek 2006, s. 10).  
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Att individualisera undervisning kan ske på olika sätt. Vinterek (2006, ss. 44-46) beskriver 

flertalet olika individualiseringsformer som lärare använder sig av. Några av dessa är 

hastighetsindividualisering, nivåindividualisering och intresseindividualisering. Enligt 

Vinterek (2006, s. 10) är hastighetsindividualisering troligtvis den vanligaste 

individualiseringstypen. Med det menas att eleverna får samma uppgift, men får arbeta 

med den i sin egen takt. Med intresseindividualisering menas att undervisningen anpassas 

till elevernas olika intressen och med nivåindividualisering menas att undervisningen läggs 

i elevernas olika proximala utvecklingszoner (Vinterek, 2006, ss. 44-45). Skolverket 

(2009, s. 29) menar att beroende på hur individualisering tolkas och åskådliggörs i 

verksamheten kan det påverka elevernas resultat såväl positivt som negativt. 

2.2.2 Varför individualisering 

 

I Lgr 11 framgår det att skolans och lärarens uppgift är att se till att varje elev finner sin 

egenart. Det ska bland annat ske genom att undervisningen ska anpassas efter varje 

individs förutsättningar och behov (Skolverket 2011, ss. 7-8). Undervisningen ska vara 

likvärdig på det sättet att varje elev ska tillgodoges undervisning utifrån sina individuella 

förutsättningar (Skolverket 2011, s. 8). Eleven har själv en viktig del i de hela, då det är 

upp till var och en att utifrån sin förmåga ta ansvar över sin utbildning. Detta kan bland 

annat uppmuntras genom att skolan ska hjälpa eleven att utveckla kreativitet, nyfikenhet 

och lust att lära (Skolverket 2011, ss. 8-9).  

 

Vinterek (2006) menar att genom att individualisera undervisningen utvecklas eleverna och 

deras kunskaper fördjupas. Detta genom att undervisningen inte utgår från en 

genomsnittselev, utan från varje enskild elev. Individens frihet lyfts också fram som en 

viktig faktor vid fördjupande av kunskaper (Vinterek 2006, ss. 50-53). Kombinerat med 

elevens eget ansvar lyfts lärarens roll i individualiseringsarbetet. En individualiserad 

undervisning kan ha en stor påverkan på hur en elev lyckas i skolan (Skolverket 2009, s. 

30).  
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2.2.3 Individualiseringens framväxt 

 

Enligt Marklund (2015) har behovet av individualisering ökat i och med 1900-talets 

skolreformer där den enhetliga skolan trädde fram. Vinterek (2006, s. 7) menar att 

individualisering är en term som möter oss i de kursplaner och läroplaner som skrivits efter 

införandet av skolreformerna på 1950/1960-talet. Hon beskriver att i de tidigare 

läroplanerna (Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80) redogjordes för hur man skulle utföra 

individualiseringsarbetet, medan att det i senare läroplaner (Lpo 94 och Lgr 11) ej framgår. 

Lindkvist (2003, s. 15) menar att individualiseringen ändrat ”karaktär” genom 

läroplanerna. I de tidigare läroplanerna handlade individualisering i stort sett om olika 

metoder för undervisning. I Lpo 94 är det elevernas olika sociala bakgrunder, erfarenheter 

och intressen som hamnar i fokus. Här finns individualiseringen med som mål, ej som 

medel. 

 

I Lpo 94 finns inte termen ”individualisering” med, men det framhålls tydligt, enligt 

Vinterek (2006, ss. 9-10), att individualisering även här är någonting som är aktuellt. 

Begreppet är dock omskrivet i andra termer. I Lpo 94 ges eleven ett ökat ansvar för sitt 

eget lärande. Under 1990-talet ökade därför det individuella arbetet i skolan på bekostnad 

av de gemensamma genomgångarna. Skolverket (2009, s. 28) kom också fram till att den 

gemensamma undervisningen fick ge vika för det ”egna arbetet”. Vinterek (2006, s. 11) 

skriver att mycket individuellt arbete påverkade elevernas engagemang för skolarbetet 

negativt. Skolverket (2009, s. 28) beskriver att en konsekvens av att ansvaret förskjutits 

från lärare till elev är att elevers prestationer i högre grad beror på föräldrarnas 

utbildningsnivå och kulturella kapital och det stöd de kan få hemifrån. 

 

I Lgr 11 däremot, går delvis ansvaret över individualiseringen tillbaka till läraren. Termen 

”individualisering” finns inte heller med i Lgr 11, men det genomsyrar fortfarande stora 

delar av läroplanen. Meningar såsom ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket 2011, s. 8) blandas med meningar såsom ”Den 

[utbildningen] ska utveckla deras [elevernas] förmåga att ta ett personligt ansvar” 

(Skolverket 2011, s. 8) vilket betyder att ansvaret för elevernas egen utbildning är delad 

mellan eleven och läraren.  
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2.2.4 Svårigheter och Utmaningar 

 

I dagens läroplan, Lgr 11, framgår det som tidigare nämnts att lärare uppmanas att 

individualisera undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket 

2011, ss. 7-8). Det är något som lärare kan ha svårigheter med, och som utmanar lärarens 

arbete skriver Larsson (2014) i facktidningen Skolvärlden, utgiven av Lärarnas 

Riksförbund. Svårigheter som upplevs med individualisering är bland annat att tiden ej 

räcker till (Larsson 2014). Mycket av lärarens tid går till administrativa uppgifter, vilket 

resulterar i att tiden med eleverna reduceras (Skolverket 2009, s. 28). Lärare upplever även 

att kunskapen inte alltid finns och att det saknas resurser (Larsson 2014). Även klasstorlek 

och elevsammansättning påverkar lärarens möjlighet till individualisering. Lärare kan 

uppleva att klasstorleken försvårar arbetet med individualisering. När grupperna dessutom 

är heterogena, det vill säga består av elever som ligger på olika nivå och som är i behov av 

olika typer av stöd, så begränsas tiden ytterligare. Detta eftersom att lärares 

individualisering av undervisningen då får en större omfattning (Ekstrand & Sundelin 

2015, ss. 27-28). Något som dessa faktorer har resulterat i är att lärarna undervisar utifrån 

en slags medelperson, där man utgår från att eleverna ligger på samma nivå och har samma 

förkunskaper (Larsson 2014).  

 

Lindkvist (2003) refererar till Carlgren (1994, 1997), som pekar på ytterligare ett problem 

med individualisering, nämligen att individualisering ofta resulterar i att eleverna får arbeta 

enskilt i sin egen bubbla istället för att interagera med sina klasskamrater. Lindkvist 

refererar även till Runesson (1994) som påpekar att en varierad undervisning med olika 

typer av moment är att föredra (Lindkvist 2003, ss. 20-21). I och med den ökade 

användningen av datorer i klassrummet så har även interaktionen elever emellan minskat. 

Man arbetar istället med så kallat ”eget arbete” (Skolverket 2009, s. 28). Att eleverna får 

arbeta mer enskilt och ta ansvar över sin individualisering betyder dock inte att eleverna 

fått mer inflytande över själva innehållet i undervisningen (Skolverket 2009, s. 28-29).  

 

Utvecklingen av individualiseringsarbetet inom skolan har gått från att läraren har främsta 

ansvaret för individualiseringen, till att eleven själv tar ansvar för sin individualisering 

(Skolverket 2009, s. 27). Därefter har ansvaret för individualiseringen i viss mån gått 

tillbaka till att läraren (Skolverket 2011, s. 8). Vinterek (2006, s. 11) menar att elevernas 

stigande ansvarsgrad kan kopplas ihop med bristande engagemang. Bristande engagemang 
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kan i sin tur leda till ett sämre kunskapsresultat (Larsson 2014). Att elever inte finner 

undervisningen engagerande kan ses som en motsägelse mot Lgr 11, som menar att skolan 

ska verka för att stimulera elevers nyfikenhet samt deras lust att lära (Skolverket 2011, s. 

10).  

 

Larsson (2014) beskriver i tidningen Skolvärlden individualisering som en av lärarens 

främsta utmaningar. Där intervjuades Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket. Hon 

menar att lärare idag ska inneha den didaktiska kunskapen som bidrar till att 

individualiseringen lyckas. Den största svårigheten enligt henne är att läraren måste lära 

känna sina elever, och känna till deras olika förkunskaper för att utifrån dessa 

individualisera arbetet (Larsson 2014). Skolverket menar att lärarens insatser spelar stor 

roll i frågan om individualiseringens resultat. Om läraren lyckas göra undervisningen 

meningsfull för alla elever kommer resultatet mest troligt bli positivt (Skolverket 2009, s. 

30). Larsson refererar, i artikeln för Skolvärlden, till Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo 

Jansson. Han menar i en debattartikel för samma tidning att lärare inte enskilt kan stå 

ansvariga för utmaningen med individualiseringen, och de därmed sjunkande resultaten. 

Istället framhåller han att lärarna bör få mer tid, fortbildning samt att skolan måste få mer 

resurser (Jansson 2014; Larsson 2014).  

2.3 Teoretiska utgångspunkter – spel 

Här presenteras hur spel lyfts i Lgr11 och hur spel kan användas i undervisningen, samt 

fördelar och nackdelar med digitala spel och analoga spel. Även begreppen spelifiering, 

spelbaserat lärande och ludifiering presenteras. 

2.3.1 Spel i Lgr 11  

 

Att lära genom interaktion och spel lyfts i Lgr 11. Främst det centrala innehållet för årskurs 

1-3 i svenska berör spel, men spel nämns under samma avsnitt samt i kunskapskraven i 

både ämnet idrott och hälsa samt i det centrala innehållet i matematik, även där för årskurs 

1-3. Det centrala innehållet i svenska, samt i svenska som andraspråk, nämner under 

rubriken Berättande texter och sakprosatexter att eleverna ska kunna förstå instruerande 

texter som exempelvis spelinstruktioner. Där nämns även texter som kombinerar ord och 
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bild, exempelvis interaktiva spel. Det centrala innehållet i idrott och hälsa berör spel under 

rubriken Friluftsliv och utevistelse, då främst för att elever ska lära sig om säkerhet i 

samband med lekar och spel. Kunskapskraven i idrott och hälsa för årskurs 6 nämner att 

eleven ska kunna delta i lekar och spel. Det centrala innehållet för årskurs 1-3 i matematik 

berör spel i samband med sannolikhet och statistik, dock främst gällande slumpmässiga 

händelser kopplat till spel (Skolverket 2011, ss. 52, 64, 223-224, 241). 

2.3.2 Spel i undervisningen  

 

Jonas Linderoth, spelforskare och professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, hävdar 

att brädspelen fått ett uppsving de senaste åren: "De digitala spelens framväxt tror jag har 

inneburit att brädspelen nu har fått en boom som aldrig förr" (Svenska Dagbladet 2014). 

Magnus Sandstedt, tidigare Business Area Manager för spelleverantören Alga AB 

(https://se.linkedin.com/pub/magnus-sandstedt/26/b73/428), beskriver att efter flera års 

nedgång, har pendeln nu vänt för brädspelen. Han tror att ett ökande intresse för analoga 

produkter är en bidragande faktor till detta (Svenska Dagbladet 2014). 

 

Det finns exempel på att spel har varit ett givande komplement till den ordinarie 

undervisningen. Dahlin, Larsson och Erlich (2013) genomförde exempelvis en empirisk 

studie om hur spel som komplement till den ordinarie utbildningen fungerade på 

högskolan. Spelet baserades på kunskapsfrågor och diskussionsfrågor. Syftet med spelet 

var att öka studenternas kunskap och stärka deras självförtroende för att de sedan ska våga 

bidra till gruppdiskussionen i föreläsningssalen. Resultatet av studien visar att de som 

spelat spelet i större utsträckning var mer aktiva i diskussionerna samt att spelet inspirerade 

studenterna i deras inlärningsprocess. Dahlin m.fl. beskriver i deras slutsats att både spelet 

och gruppdiskussionerna i sig var starka komponenter till studenternas lärande, men att det 

var samarbetet mellan dem som blev starkast (Dahlin m.fl. 2013). 

 

Spel kan användas i undervisningen på flera olika sätt. Ett sätt kallas för spelifiering 

(gamification). Terese Raymond (2012) genomförde en förstudie, finansierad av 

Internetfonden, om spelifiering i skolan. Hon beskriver spelifiering som en metod som går 

ut på att låna och använda element från spelvärlden för att skapa engagemang i uppgifter 

som vanligtvis inte har någonting med spel att göra (s. 4). Spelifierat lärande handlar därför 

om att applicera och använda spelkomponenter till en lärandesituation. Vidare påstår 
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Raymond (2012) att den svenska skolan redan är spelifierad. Hon skriver att ”Å ena sidan 

finns uppgradering av svårighetsgrad (levels), uppgifter (challenges), och betyg (rewards). 

Samtliga dessa är erkända delar av skolgången och elementära inslag i spel.” (Raymond 

2012, s. 4). Hon betonar i en intervju till UR (http://www.ur.se/Produkter/179967-

Skolministeriet-Spel-pa-schemat) vikten av triggers, alltså någonting som får igång 

elevernas lust att lära.   

 

Ytterligare att sätt att använda sig av spel i undervisningen kallas för spelbaserat lärande. 

Med det menas att man använder sig av spel i en undervisningssituation med syfte att 

eleverna ska lära sig någonting av det (Raymond 2012, s. 4). Petersson (2013, s. 22) 

beskriver att spelbaserat lärande, eller Game-Based learning, både kan innefatta digitala 

och analoga spel. Hon har dock fokuserat på digitala spel och skriver att användandet av 

digitala spel för den digitaliserade generationen ”korresponderar med studentens naturliga 

miljö och intressen” (Petersson 2013, s. 22). Det finns dock element vid spel i 

undervisningen som rör både analoga och digitala spel. Petersson (2013, ss. 22-23) 

framhäver några positiva aspekter av digitala spel som även kan kopplas till analoga spel. 

Några sådana aspekter är kunskapsinlärning, interaktion, tydliga mål, tydliga 

förhållningsregler samt att eleverna förhoppningsvis finner spelen roliga och engagerande.  

 

Linderoth (2014, ss. 177-178) menar att alla spel har två tydliga element; regler och tema. 

Regler utgör grunden för spelet och kan vara utformade så att de används i ett pedagogiskt 

syfte. Ett exempel Linderoth ger är att man kan behöva lösa ett matematiskt problem innan 

man får gå vidare. Många spel har teman, exempelvis i Cluedo är temat en detektivgåta. 

Spel kan även sakna teman, exempelvis yatzy. Om ett spel har ett tema kan det locka till 

sig spelaren, ”men att tro att temat i ett spel är det spelaren primärt skapar mening kring är 

att gravt missförstå upplevelsen” (Linderoth 2014, s. 177-178). Temat kan dock hjälpa 

spelaren att förstå reglerna. Att använda sig av symboler som spelaren känner igen kan 

även hjälpa spelaren att förstå reglerna. Linderoth menar att spel kan ha olika pedagogiska 

syften. Det kan vara att lära sig om temat i ett spel eller att lärprocessen sker i interaktion 

med regelsystemet.  

 

Linderoth (2014, ss. 178-181) problematiserar spelbaserat lärande genom uttrycket 

”ludifiering”. Ludifiering betyder ”att göra spel av något” (Linderoth 2014, s. 178) vilket 

menas att ett objekts vardagliga innebörd inte blir lika intressant som innebörden i spelet. 
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Linderoth ger exemplet med barn som hoppar hage. Under spelets gång måste deltagarna 

acceptera de vitmålade linjernas ludifiering och hoppa inom dessa. Så fort spelet är slut blir 

de vita linjerna menlösa och ointressanta. Han beskriver även en Monopol-spelares relation 

till Norrmalmstorg som den dyraste gatan man kan tjäna mest pengar på. Att 

Norrmalmstorg är en verklig plats är irrelevant för spelaren. Norrmalmstorg blir då i det 

här fallet ludifierad. Problemet i en klassrumssituation är att kunskaperna eleverna får av 

spelet förblir inom spelets ramar och flyttas inte ut i verkligheten. Linderoth menar dock 

att det inte utesluter spelbaserat lärande som ett pedagogiskt verktyg. Han menar att främst 

tematiska spel i huvudsak inte ger ett lärande, utan en upplevelse. Att tematiska spel har 

möjligheten att kunna förflytta spelaren ”till tider och platser vi annars inte kunnat 

uppleva” (Linderoth 2014, s. 180).  

2.3.3 Varför analogt spel 

 

Som tidigare nämnts framhåller den nuvarande läroplanen att: ”Skolan ska sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Skolverket 

2011, s.10). Phillips och Soltis (2010) refererar till Dewey och hans tankar kring lärande. 

En av Deweys grundtankar bygger på just social gemenskap mellan individer. Dewey 

menar även att lärare allt för ofta låter eleverna arbeta isolerat. Istället framhåller han att 

lärandet ska ske gemensamt, och att eleverna aktivt ska arbeta för att erövra kunskap 

(Phillips & Soltis 2010, s. 89). Dahlin m.fl menar att brädspel kan användas för att skapa 

en gemenskap elever emellan (Dahlin m.fl 2013, s. 1). Att spela brädspel är något som 

oftast sker i en grupp av individer, och som främjar en typ av interaktivt lärande. Digitala 

spel så som datorspel, tv-spel eller spel på surfplatta är för det mesta en aktivitet som 

individen utför enskilt, även om det finns spel där spelarna interagerar med andra, dock 

över internet. I och med detta försvinner faktorn som Lgr 11 lyfte, att skolan ska vara en 

levande social gemenskap (Skolverket 2011, s. 10). Skolverket (2009) nämner också i en 

artikel ytterligare ett problem med användandet av datorer i skolan. De menar att eleverna 

behöver mycket stöd av läraren då datorer ska användas, och att det resulterar i att lärarens 

tid går åt att hjälpa elever med det tekniska (Skolverket 2009, s. 28). 

 

Ytterligare en faktor som kan tolkas till brädspelens fördel är resursfördelningen och 

resursprioriteringen i skolorna. I och med kommunaliseringen av skolan 1991 fick 

kommunerna ansvaret för hur resurserna skulle fördelas. Von Greiff skriver i en rapport, 



 

16 

 

utgiven av finansdepartementet, att mängden resurser därmed kan skilja sig markant 

beroende på vilken kommun som en skola befinner sig i (von Greiff  2009, s. 11). Även 

faktumet att spel, och då brädspel, har blivit allt mer populärt de senaste åren kan ses som 

ett tecken på att även skolan kommer att utnyttja dessa redskap i allt högre grad (Svenska 

Dagbladet 2014).  

 

Linderoth (2014) menar att tidsaspekten har också betydelse för varför ett brädspel kan 

vara till fördel framför ett digitalt spel. Speltiden gällande digitala spel och brädspel skiljer 

sig ofta åt. Digitala spel är ofta designade så att spelaren måste spela i flera timmar för att 

få en överblick över spelet. Brädspel däremot är ofta utformade med syftet att de ska ta 

runt en timme (Linderoth 2014, s. 177). Linderoth (2014) framhåller därmed en fördel med 

brädspel i undervisningen, framför digitala spel; ”Brädspel och kortspel är ofta designade 

så att ett parti tar 30-90 minuter, och passar därför skolans traditionella format bättre.” 

(Linderoth 2014, s. 177).  

2.4 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

 

Lärares arbete påverkas av en rad olika ramfaktorer. Klasstorlek, elevsammansättning och 

resurser formar lärares arbete och därmed kan tiden till planering av individualisering 

komma att krympa. Det har medfört att elever ofta får arbeta enskilt och därmed får mindre 

möjlighet att interagera och lära av varandra. Även elevernas engagemang för 

skoluppgifter har sjunkit i och med det ökade ansvaret. Produkten som skapats är tänkt att 

fungera som ett hjälpmedel för läraren vid individualiseringsarbetet. Även elevens intresse 

inför skoluppgifter kan komma att stärkas, då produkten även har som syfte att engagera så 

många elever så möjligt.  

 

Spel är något som används i skolan, både digitala spel och analoga spel. De ovan nämnda 

begreppen spelifiering och spelbaserat lärande visar på möjligheterna med att använda spel 

i undervisningen. Valet att skapa ett analogt brädspel och inte ett digitalt spel har baserats 

på faktorer som presenterades ovan. Dessa faktorer är dels citatet ur Lgr 11 angående 

skolan som en levande social gemenskap, dels Deweys tankar om den sociala 

gemenskapen som lyftes under rubriken 1.7.3 Fördelar och nackdelar. Även skolors 

varierade resursprioriteringar, som vi har observerat under VFU-perioder och på 
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arbetsplatser, har spelat in. Det ökade intresset för analoga spel har också påverkat beslutet 

om att skapa ett analogt spel och inte ett digitalt. Lärares tidsbrist och svårigheter med 

individualisering som nämnts ovan har tagits i beaktning vid utformning av 

brädspelsprototypen. Brädspelet kommer i viss mån influeras av spelelement från digitala 

spel, som Raymond (2012) beskriver. Bland annat triggers, levels och rewards. Brädspelet 

ska kunna användas till ett spelbaserat lärande. För att undvika ludifiering (som 

presenterades under rubriken 1.7.2 Spel i undervisningen) av vårt brädspel så har valet att 

inte ha ett specifikt tema gjorts.  

 

Vår tanke är att produkten ska bli ett fysiskt kulturellt redskap, en artefakt, som läraren kan 

använda sig av för att förenkla sitt arbete och sin vardag med, och som eleverna kan finna 

engagerande. För att undervisningen ska bli givande behöver läraren ha de rätta verktygen. 

Spelet är främst för eleverna, men även för lärarna i deras arbete med att individualisera 

undervisningen till förmån för så många elever så möjligt.  
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3. Målgrupp och omvärldsanalys 

3.1 Målgrupp 

 

Produktens målgrupp är elever och lärare i grundskolans lägre åldrar, främst elever i 

årskurs 3. Detta för att frågorna i vårt brädspel kommer att utgå från valda delar av det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 i Lgr 11. Spelet kommer troligtvis vara för svårt för 

elever i årskurs 1, och en aning enkelt för elever i högre årskurser än årskurs 3. Dock kan 

spelet användas som en form av repetition för elever i de högre årskurserna. Elevernas 

utbildning främjas av individualiseringsmöjligheterna som produkten skapar, då produkten 

fungerar som ett hjälpmedel för läraren i arbetet med att anpassa undervisningen efter 

elevernas olika förkunskaper. Målgruppen för produkten är med andra ord i slutändan 

eleverna, dock är det lärarens arbete som kan komma att underlättas med hjälp av 

produkten.  

3.2 Omvärldsanalys 

Här presenteras omvärldsanalysen som bland annat utförts i fysiska butiker som säljer spel, 

spelfokuserade hemsidor samt hemsidor som lärare kan använda sig av vid planering av 

undervisningen. 

3.2.1 Inledande omvärldsanalys 

 

Omvärldsanalysen startades med fysiska besök i butiker som säljer spel. Detta för att få en 

snabb överblick över vilka typ av spel som säljs i butiker. Där upptäcktes det att av de 

frågespel som fanns var de flesta spel var anpassade för antingen åldrar från fyra år och 

uppåt, eller från femton år och uppåt. Vi uppskattade att dessa spel antingen skulle vara för 

lätta eller för svåra för vår målgrupp. Dock är vi medvetna om att de butiker som besöktes 

inte kan svara för hur hela marknadens utbud av brädspel ser ut. Därefter gjordes sökningar 

på Internet efter olika typer av spel, främst analoga spel men även digitala spel. Utbudet 

var där större, men i våra sökningar saknades spel som var utvecklade specifikt för 

undervisning i lågstadiet. Hemsidor som hittades var bland annat, 
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http://www.spelexperten.com/, http://www.algaspel.se/ samt http://www.alega.se/ 

[hämtade 2015-04-01]. Även sökningar på sociala medier utfördes. På det sociala mediet 

Facebook sändes en fråga ut i en idégrupp för lärare. Det frågan berörde var ifall analoga 

spel användes av dessa lärare i undervisningen, och om så var fallet, vilken typ av spel. 

Cirka 45 svar kom in. Alla som svarade menade att spel användes i klassrummet. Spelen 

som användes var olika typer av memory, brädspel, yatzy och sällskapsspel. De flesta spel 

som användes var spel som inte är utvecklade för undervisning, men många av spelen kan 

trots det användas i undervisningen, exempelvis för att öva på huvudräkning, utöka 

ordförrådet eller att träna på samarbete. Svar som berörde hemsidorna lektion.se och 

elevspel.se kom också in. Dessa hemsidor presenteras utförligare nedan. 

3.2.2 Lektion.se 

 

Lektion.se är framförallt ett forum för lärare där de kan dela med sig av sina 

lektionsplaneringar och ta del av andra lärares lektionsplaneringar. Söker man efter ”spel” 

på lektion.se för årskurserna 1-3 får man 716 träffar [2015-04-11]. Flera av dessa är spel, 

men många handlar om någonting helt annat, exempelvis ”bildspel”. Alla lektioner gicks 

igenom för att utesluta lektioner som inte inkluderar spel. Vi valde även att utesluta 

tipsrundor från granskningen, då vi ej upplever att tipsrundor är någonting som används i 

klassrummet utan mer som en uteaktivitet. Efter urvalet återstod 588 spel. Delar man upp 

dessa spel i skolämnen ser fördelningen ut såhär: 

 

 257 spel om matematik 

 142 spel om engelska 

 134 spel om svenska 

 27 spel om SO, varav 

o 4 om samhällskunskap 

o 5 om religion 

o 2 om historia 

o 16 om geografi 

 6 spel om NO, varav 

o 6 om biologi 

o 0 om fysik  

http://www.spelexperten.com/sallskapsspel/pedagogiska-spel/what-s-rubbish.html
http://www.algaspel.se/
http://www.alega.se/
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o 0 om kemi  

 0 om teknik 

 21 om musik 

 1 om bild 

 

 

 

Efter granskningen av spelutbudet på lektion.se kan det konstateras att det finns många 

spel att välja bland i främst matematikundervisningen. Även i språkämnena (svenska och 

engelska) finns ett stort urval av spel. Det är däremot ett betydligt färre antal spel i SO, NO 

och i de estetiska ämnena. Den vanligaste speltypen lärare erbjuds att ladda ned är, enligt 

lektion.se, memory (207 stycken). Andra vanliga speltyper är bingo (117), domino (56) 

och rollspel (49). De resterande 130 spelen var brädspel och övriga spel som exempelvis 

sänka skepp, sudoku med mera. 
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3.2.3 Elevspel.se 

 

Elevspel.se är skapad av Daniel Lind, civilingenjör i datakunskap. Han har tillsammans 

med psykologer, lärare och elever skapat en mängd olika pedagogiska spel som går att 

spela online. Går man in på hemsidan möts man av kategorier benämnda med skolans olika 

ämnen. Klickar man på ett ämne öppnas möjligheten att spela online-spel inom det ämnet. 

Enligt elevspel.se strävar spelen efter att vara roliga och pedagogiska och till för barn upp 

till 15 år. De ämnen som vi inte ser som relevanta för tillverkandet av vårt spel, exempelvis 

franska och drama, valdes bort i granskningen för att dessa ämnen inte finns med i det 

centrala innehållet i Lgr 11, för årskurs 1-3. Inom de valda ämnena finns 302 spel, 

fördelade på det här viset: 

 

 103 spel om matematik 

 84 spel om engelska 

 55 spel om svenska 

 29 spel om SO, varav 

o 2 om samhällskunskap 

o 7 om religion 

o 8 om historia 
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o 12 om geografi 

 25 spel om NO, varav 

o 11 om biologi 

o 7 om fysik  

o 7 om kemi  

 3 om teknik 

 3 om musik 

 0 om bild 

 

 

 

 

Utifrån granskningen av elevspel.se kan det konstateras att även här har matematik det 

största utrymmet, följt av engelska och svenska. SO kommer på plats fyra, precis som på 

lektion.se. På plats fem, där lektion.se hade musik, finns här NO. Inom bild finns det inget 

spel. Här fanns färre musikspel än på lektion.se, men fler teknikspel. På elevspel.se gjordes 

ingen speltypsanalys eftersom alla spelen här spelas på en dator och det inte fanns någon 

sökfunktion, vilket skulle göra analysen för tidskrävande. 
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3.2.4 Sammanfattning av omvärldsanalys 

 

Omvärldsanalysen visade att det fanns en brist på spel inom naturorienterande ämnen, 

samhällsorienterade ämnen, teknik och estetiska ämnen. Det rådde dock ingen brist på spel 

inom matematik, svenska och engelska. Omvärldsanalysen tydde även på att spel för 

årskurs 1-3 inte var vanligt förekommande på den fysiska spelmarknaden. Detta trots att 

spel ofta användes i undervisningen enligt undersökningen på Facebook. Sökningar på 

Internet visade att det fanns spel som var anpassade för vår målgrupp. Dock var dessa spel 

sällan anpassade till Lgr 11. På lektion.se dominerade speltyperna domino, memory, bingo, 

rollspel och charader. Därför anser vi att utbudet av dessa speltyper inte nödvändigtvis 

behöver utökas. Vi är medvetna om att vår omvärldsanalys inte är heltäckande.  

3.3 Idé 2  

 

Tanken var att brädspelet skulle innehålla ämnena NO, språk och musik. NO valdes för att 

det enligt omvärldsanalysen fanns få NO-spel. Språk valdes för att det enligt 

omvärldsanalysen var vanligt med spel inom språk, och vi ville se om sådana frågor skulle 

vara mer uppskattade än frågor om NO. Musik valdes för att vi ville ha med ett estetiskt 

ämne. Spelplanen var tänkt att utgå från en cirkelform, med två olika levels formade som 

ett innervarv och ett yttervarv med ett mål i mitten. Levels är något som nämns inom 

spelifiering och spelbaserat lärande (Raymond 2012, s. 4) och som många elever kan 

känna igen från tidigare erfarenheter. Igenkänning kan fungera som ett hjälpmedel för att 

förstå reglerna (Linderoth 2014, s. 178). Innervarvet och yttervarvet var tänkt att vara 

indelade i rutor som skulle representera de tre valda ämnena. Spelpjäserna skulle förflytta 

sig på spelplanens rutor utifrån vad tärningen visade. Exempel på frågekort skapades i tre 

olika varianter. Dessa varianter var bland annat utformade som ledtrådskort och kort med 

alternativ. Idén var att frågorna skulle främja nivåindividualisering på så vis att frågorna 

skulle kunna anpassas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar (Vinterek, 2006, 

ss. 44-45). Tanken var att frågorna till frågekorten skulle baseras på det centrala innehållet 

i Lgr 11, i dessa tre ämnen för årskurs 1-3. Frågekorten var tänkta att fungera som förslag 

att visa upp för de intervjuade lärarna, och på så sätt få infallsvinklar till hur korten kan 

fungera i praktiken. Vi hade även föreställt oss att spelarna skulle få ett eller flera mynt vid 

rätt svar. Dessa mynt kunde sedan användas för att ”levla upp” till innervarvet, och sedan 
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in till mål. När en spelare har svarat på en fråga skulle den lägga frågekortet i påsar som 

symboliserade rätta eller felaktiga svar. Därefter kunde läraren titta i påsarna och på så sätt 

starta sitt individualiseringsarbete.  
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4. Genomförande av produktutvecklingsprocess 

4.1 Forskningsetik och utformning av intervjuer 

 

Arbetet med intervjuerna utgick från Vetenskapsrådets riktlinjer samt de fyra 

forskningsetiska kraven; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Dessa krav syftar till att instruera forskare i deras arbete, med exempelvis intervjuer. 

Personerna som intervjuas har rätt till att få information om undersökningen och dess syfte. 

De ska också få information om sina egna rättigheter som exempelvis anonymitet och 

rätten att när som helst avbryta intervjun. Även information om att uttalanden som gjorts 

under intervjun endast kommer att användas till rapporten ska delges (Vetenskapsrådet, 

2002, ss.7-14). De lärare och elever som intervjuats har delgivits denna information och 

elevernas vårdnadshavare har fått ta del av information gällande intervjuerna. Blanketter 

har skickats ut till vårdnadshavare för godkännande av att intervjua eleverna (se bilaga 1). 

De intervjuade lärarna fick i början av intervjun ta del av och godkänna ett dokument med 

forskningsetik (se bilaga 2). 

 

Planeringen av intervjuerna inspirerades av Kvale och Brinkmanns (2014) samt Trosts 

(2010) synpunkter på hur intervjuer ska utformas. Arbetet skedde utifrån en mall på vilken 

information vi behövde få ut och frågorna skapades utifrån den mallen. Mallen handlande 

bland annat om brädspelsprototypens utformning och individualisering. Efter att mallarna 

hade utformats skapades ett intervjumanus med frågor (se bilaga 3 & 4). Dessa frågor 

formulerades till viss del utefter Kvale och Brinkmanns (2014) indelning av frågor. 

Exempelvis började intervjuerna med inledande frågor för att sedan smalna av mot mer 

specificerade frågor.  (Kvale & Brinkmann 2014, s. 176-177). Vi har även tagit del av 

Kvales och Brinkmanns (2014) kriterier för en hantverksskicklig intervjuare och försökt att 

själva anamma dessa punkter. Exempelvis har intentionen funnits att ställa raka och tydliga 

frågor, lyssna aktivt samt låta de intervjuade prata i sin egen takt (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 208). Intervjuerna med eleverna har anpassats efter elevernas ålder. Exempelvis 

menar Trost (2010) att intervjuer med barn bör hållas korta, eftersom att barn ofta inte kan 

koncentrera sig under längre perioder (Trost 2010, s. 59). Detta har vi försökt ta hänsyn 
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till, och därför skapat kortare och färre frågor till elevintervjuerna än till intervjuerna med 

lärarna. 

4.2 Användaranalys I 

 

Datainsamlingen till användaranalys I bestod av sex intervjuer. Dessa intervjuer hölls på 

skolor i Mellansverige. Vi intervjuade tre lärare och sex elever. Två av lärarna undervisade 

i varsin tredjeklass och en av lärarna undervisade en klass där åldrarna varierade mellan 11 

och 14 år. Två av lärarna valdes att intervjuas för att de undervisade elever i spelets 

målgrupp och en av lärarna valdes att intervjuas för att läraren undervisade elever som var 

något äldre än vår målgrupp. Att vi valde att intervjua en lärare vars elever var äldre än vår 

målgrupp berodde på att vi ville ta reda på om spelet skulle vara relevant även för elever i 

högre årskurser. Samtliga intervjuade elever gick i årskurs 3, vilket var anledningen till att 

dessa elever valdes för intervju. Lärarintervjuerna skedde enskilt och elevintervjuerna 

skedde i par. Elevintervjuerna hölls i par eftersom att vi ville få fram många olika elevers 

åsikter och synpunkter, samtidigt som det fanns en begränsad tidsram. Lärarintervjuerna 

valdes att hållas enskilt för att kunna få djupare svar på frågorna, samt att få möjlighet till 

att ställa fler följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 176-177). Även här spelade 

tidsaspekten in, då lärarna ej hade möjlighet att intervjuas vid samma tidpunkt. Metoden 

intervjuer valdes för att vi ville få kvalitativa svar på de frågor som behövde bli besvarade, 

och vi ansåg att andra metoder inte skulle leva upp till detta kriterium på samma sätt som 

intervjuer. I redovisningen nedan skrivs läraren för den åldersvarierade klassen som ”lärare 

1” och de två tredjeklasslärarna som ”lärare 2” och ”lärare 3”. 

4.2.1 Resultat av lärarintervjuer 

Här presenteras resultaten av lärarintervjuerna, samt kommentarer kopplade till produktens 

utveckling. 

4.2.1.1 Lärare om individualisering 

 

De intervjuade lärarna använde sig av alla de tre typerna av individualisering som 

presenterats i rapporten och som intervjufrågorna var baserade på. Den vanligaste typen av 
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individualisering som lärarna använde var hastighetsindividualisering. 

Hastighetsindividualisering användes som ett verktyg för att läraren skulle se vilken typ av 

individualisering som sedan skulle läggas in. När eleverna hade utfört de uppgifter läraren 

gett ut så använde sig Lärare 3 av intresseindividualisering som en form av belöning. 

Eleverna fick då välja arbetsområde utifrån sina egna intressen. Lärare 1 använde främst 

hastighetsindividualiseringen som ett redskap för att kunna sortera in eleverna i grupper 

efter vilken nivå de låg på, nivåindividualisering. Lärare 2 använde 

hastighetsindividualisering som ett avstamp till nivåindividualisering, då de elever som 

inte var klara med uppgiften och behövde extra hjälp fick det i grupp. Dock tyckte lärare 2 

att det var problematiskt att använda nivåindividualisering i form av fasta grupper, 

eftersom läraren ofta lät eleverna hjälpa varandra. Detta ansåg läraren kunde bli 

problematiskt om alla elever i gruppen ligger på samma nivå, eftersom de då inte kan 

hjälpa varandra i lika hög utsträckning. Lärare 2 använde sig även av 

intresseindividualisering på ett sätt som liknade lärare 3:s sätt att arbeta, men eleverna fick 

inte välja arbetsområde fritt utan de fick istället välja mellan ett antal uppgifter utifrån vad 

de var mest intresserade av. Att använda intresseindividualisering ansåg lärare 1 var svårt 

att få in på ett naturligt sätt, men om det gick ansågs det vara en bonus.  

 

Hann eleverna ej slutföra de av läraren planerade uppgifterna fick de hos lärare 1 och 2 

arbeta vidare med dessa under senare lektionstillfällen eller ta med de hem som läxa. 

Lärare 3 menade dock att om en elev inte hinner göra en uppgift eller inte är intresserad av 

uppgiften så behöver de inte fortsätta med den. 

 

Alla lärare menade att de kunde se vilka elever som hade behov av extra individualisering, 

och att läraren då satte in detta. Främst elever som hade olika typer av läs- och 

skrivsvårigheter fick extra individualisering. Lärare 2 menade även att det är svårt att se till 

alla elever, speciellt de som hamnar ”i mitten” hastighets – och kunskapsmässigt. Lärare 3 

tyckte dock inte att det var ett problem med att kunna se till alla elevers behov. En 

svårighet som alla lärare framhöll var tidsaspekten, dock ville lärare 3 inte kalla det en 

svårighet utan en möjlighet. Trots det menade lärare 3 när frågan om tidsaspekten ställdes 

att det kan vara en utmaning att; ”[…] verkligen se alla tjugotre och att finna tiden, 

eftersom att de är liksom olika” (Lärare 3, 2015-04-23, 05.34-05.41). Lärare 1 och 2 ansåg 

att tiden inte räcker till för att se till alla elever på det sättet de hade velat. Även ramfaktorn 
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resurser (Lundgren 1989, ss. 233-234) ansågs inte räcka till. Framförallt resursfrågan 

gällande personalbrist framhölls.  

 

Kommentar: Den främsta aspekten som togs fasta på gällande individualiseringsarbetet 

vad tidsproblemet. Alla de intervjuade lärarna nämnde att det kan vara svårt att hitta tiden 

till att individualisera. Ramfaktorn tid (Lundgren 1989, ss. 233-234) lyftes även av 

Skolverket (2009) samt av Larsson i Skolvärlden (2014) som något som kan orsaka 

svårigheter för lärare (se mer under 1.6 Teoretiska utgångspunkter - Individualisering). 

Målet har varit att sträva efter att göra brädspelet tidseffektivt för läraren, genom att skapa 

ett dokument med det centrala innehållet från Lgr 11 kopplat till spelfrågorna. Lärare 2 

menade att elever kan lära mycket av varandra. Även Phillips & Soltis (2010) menar att 

lärande sker genom interaktion mellan individer.  Detta är även en förhoppning om vad 

som kommer ske då elever spelar vårt brädspel.  

4.2.1.2 Lärare om spel i undervisningen 

 

Alla de intervjuade lärarna använde sig av spel i undervisningen. Lärare 2 och lärare 3 

använde sig av både digitala spel och analoga spel, men lärare 1 använde sig enbart av 

digitala spel. Anledningen till varför lärare 1 endast använde digitala spel var dels för att 

digitala spel ger en direkt respons, vilket hade en positiv inverkan på eleverna och deras 

lärande. Även lärare 2 framhöll det positiva med att låta eleverna få direkt respons på det 

de arbetade med, genom att använda digitala spel. Både lärare 1 och lärare 2 framhöll även 

att de främst använder spel för att eleverna ska lära sig någonting. Lärare 3 däremot 

menade att spelen endast används för att eleverna ska bli underhållna. Dock framhöll lärare 

3 att det gick att se att eleverna lärde sig något av spelen de spelade, exempelvis att de 

pratade mer engelska med varandra efter att ha spelat spel på engelska. Lärare 2 och lärare 

3 använde sig båda av schack i undervisningen. Båda lärarna menade att schack 

uppskattades av eleverna samtidigt som de får minnesträning, och övning i att tänka ”ett 

steg längre”. Andra analoga spel som lärare 2 och 3 använde i undervisningen var memory, 

yatzy och matematikkortspel.  

 

Kommentar: De spel som lärarna använde i undervisningen kan ses som edutainment 

(Linderoth 2014, s. 176). Spelen fungerar dels som underhållning och dels som 

undervisning. Förhoppningsvis kan även vårt spel komma att ses som edutainment. Spelen 
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lärarna använde löper liten risk för ludifiering (presenterades under rubriken 1.7.2 Spel i 

undervisningen) då de inte har något specifikt tema utanför ämnet (Linderoth 2014, ss. 

178, 180). Det är något som vi har tagit fasta på vid utformningen av vårt spel, då risken 

för ludifiering har minskats genom att inte heller här ha ett specifikt tema. Två av lärarna 

menade att direkt respons är en positiv sak för eleverna och deras lärande. Detta har vi 

försökt ta fasta på genom att eleverna får en form av direkt respons då de svarar på 

frågorna från frågekorten i vårt brädspel.  

4.2.1.3 Lärare om vårt spel 

 

De intervjuade lärarna var alla positivt inställda till idén om ett brädspel som kan fungera 

som ett verktyg vid individualiseringsarbetet. Samtliga tre lärare uttryckte också att de 

trodde att spelet skulle kunna uppskattas oavsett vilken nivå eleverna ligger på 

kunskapsmässigt. Lärare 1 poängterade vikten av att inte ha med för många komponenter, 

eftersom att det är viktigt att eleverna är självgående och kan börja spela direkt utan att 

behöva bygga upp en avancerad spelplan eller läsa regelhäftet under en längre tid. Både 

lärare 2 och lärare 3 uttryckte liknande önskemål. De menade att det är positivt om 

eleverna är självgående, då det ger läraren mer tid till andra uppgifter.  

 

Lärare 2 ansåg att idén om ett brädspel som individualiseringshjälp var god, men hade 

synpunkter på hur spelet skulle utformas. Gällande frågekorten menade lärare 2 att dessa 

borde utformas på enklast möjliga sätt för att minska risken för missämja elever emellan. 

Lärare 3 yttrade samma tankar kring frågekorten. Ytterligare ett förslag som lärare 2 hade 

var att det kan finnas ett dokument med de olika frågorna och hur de är kopplade till det 

centrala innehållet i Lgr 11. På så sätt kunde läraren enkelt se vilka delar av det centrala 

innehållet som eleven inte klarade, vid studerande av elevens felsvarade kort. Därmed kan 

läraren spara tid och effektivisera sitt arbete med individualisering. Lärare 2 tyckte också 

att idén om att ha två påsar där eleverna lägger de kort de har svarat rätt, respektive fel på, 

var en bra idé. Lärare 2 hade en idé om att använda påsarna gemensamt i form av en 

”klasspåse”. På detta sätt kan då klassen ”tävla” mot sig själva och gemensamt sträva efter 

att få bättre resultat. 

 

Kommentar: Kommentarer som lämnades av lärarna om hur vårt spel kan utformas har vi 

tagit fasta på. Vi tog hänsyn till lärares 2:s åsikter kring frågekorten, då vi efter intervjun 
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valde att endast ha med en fråga och ett svar på varje frågekort. För att lärarens arbete ska 

vara tidseffektivt bestämde vi oss för att utveckla ett dokument där frågorna var kopplade 

till det centrala innehållet i Lgr 11. Dokumentet kan läraren använda sig av för att se vad 

eleverna i klassen kan och inte kan. Ett dokument kan vara ett tidsbesparande verktyg för 

läraren, vilket gör att mer tid kan användas till andra arbetsuppgifter. Önskemålet om att ha 

få komponenter med i spelet har vi arbetat utifrån, då vi försökte utforma spelet och dess 

regler så tydligt så möjligt. Även Petersson (2013) menar att spel kan dra fördel av att ha 

enkla och tydliga instruktioner. Idén om att använda påsar i spelet var uppskattad. Idén om 

en ”klasspåse” diskuterades också, detta kommer dock inte utvecklas då vi anser att själva 

individualiseringspoängen går förlorad vid arbetet med en ”klasspåse”.  

4.2.2 Resultat av elevintervjuer 

Här presenteras resultaten av elevintervjuerna, samt kommentarer kopplade till produktens 

utveckling. 

4.2.2.1 Elever om individualisering 

 

Eleverna som intervjuades upplevde ingen orättvisa när det handlar om att få olika 

uppgifter i ett ämne.  När det kommer till hastighetsindividualisering och 

nivåindividualisering berättade eleverna att om de blir klara med ”huvuduppgiften” snabbt 

får de extrablad som utmanar dem ytterligare. Behöver några elever däremot mer tid till en 

uppgift läggs den uppgiften i en särskild mapp som plockas fram vid vissa lektioner. De 

elever som inte har någonting i den mappen vid dessa lektioner får arbeta med svårare 

uppgifter inom samma område eller med någonting de behöver träna mer på, vilket kan 

innebära en nivåindividualisering. Extra genomgångar hålls ibland för de elever som 

behöver. Eleverna berättade att de ofta jobbar två och två om de ligger på samma sida i 

exempelvis matteboken. De förklarade att de ofta får hjälp av varandra. Eleverna upplevde 

inte att läraren aktivt tar reda på vad de är intresserade av utanför skolan, men de berättade 

samtidigt att de själva brukar berätta för läraren vad de är intresserade av vilket gör att 

läraren får reda på det ändå. Klassläraren använder sig dock inte av detta, enligt eleverna. 

Någon gång har det hänt att elever bett läraren att få göra någonting speciellt, vilket läraren 

gått med på om eleverna ”förtjänat det”. 
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Kommentar: Eleverna tog ofta hjälp av varandra, vilket kan tyda på ett sociokulturellt 

arbetssätt (Phillips & Soltis 2010, s. 89). Att alla i klassen fick samma huvuduppgift tolkar 

vi som att deras lärare utgår från en genomsnittselev vid planeringen. Alla elever i klassen 

ska uppnå samma kunskapsmål, vilket inte gör detta anmärkningsvärt. Att de elever som 

behöver mer tid fick det och att de elever som behövde mer utmanande uppgifter fick det, 

kan kopplas till hastighetsindividualisering och nivåindividualisering (Vinterek, 2006, ss. 

44-45). Läraren använde sig, enligt eleverna, inte ofta av intresseindividualisering, utan det 

sågs mer som en belöning. 

4.2.2.2 Elever om spel i allmänhet och i undervisningen 

 

Alla elever som intervjuades berättade att de spelade spel, antingen i skolan eller hemma 

eller både och. Att schack var en stor favorit i klassen gick inte att ta miste på. Andra 

analoga spel som spelades i klassrummet var yatzy och ett multiplikationsspel. Eleverna 

spelade även spel på surfplattor och datorer. Det var då elevspel.se, King of Math och 

Minecraft-matematik som spelades. Monopol, Risk och Försvunna Diamanten var 

populära spel att spela på fritiden. På fritiden spelades också datorspel såsom The Sims 4 

och Minecraft. Att spela spel i klassrummet sågs som en bonus eller som en belöning när 

en elev har gjort en prestation eller är klar med den huvudsakliga uppgiften. På elevens val, 

som skedde en gång i veckan, var spel en aktivitet som ofta utfördes. 

 

Kommentar: Eleverna spelar ofta spel i klassrummet och det är i huvudsak matematikspel 

som gäller. Det kan bero på att sannolikhetslära nämns som ett centralt innehåll i Lgr 11 

(Skolverket 2011 s. 64). Även faktumet att det har utvecklats många spel inom 

matematikämnet kan spela in (se mer under rubrikerna 2.2.2 Lektion.se och 2.2.3 

Elevspel.se). Inget av de analoga spelen som spelas i klassrummet (yatzy, schack och 

multiplikationsspel) har en ludifieringsrisk (Linderoth 2014, s. 178) eftersom temat på 

spelen inte är det som är i fokus, utan det är istället elevernas tänkande och logiska 

färdighetsträning.  
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4.2.2.3 Elever om vårt spel 

 

Några intervjufrågor var eleverna helt eniga i. De ville ha enkla och tydliga regler så de 

kan ta fram spelet och börja spela på en gång, utan oenighet. En elev sa att om reglerna är 

lätta och korta är det en större möjlighet att eleverna kommer ihåg dem till nästa gång 

spelet ska spelas. Eleverna ville att spelet ska vara färgglatt. Eleverna var också eniga om 

att det skulle gå att spela ganska många samtidigt, runt fem elever. I en grupp diskuterades 

frågan om ett överraskningsmoment under spelets gång, vilket eleverna trodde skulle vara 

roligt. De gav exempel på att på spelplanen skulle ha ”rutor” med frågetecken på. De 

menade att om ens spelpjäs hamnar där får man ta ett blandat-kort. På blandat-kortet kan 

det vara en fråga om vilket ämne som helst. Att man skulle få någon slags belöning under 

spelets gång var eleverna också eniga i. Hur den belöningen skulle te sig kom det olika 

förslag om. Antingen att man skulle ”få något” om man klarat ett helt varv eller att man 

skulle få någonting om man svarat rätt på en fråga. Det diskuterades även ifall man skulle 

få ett ”straff” om man svarade fel på en fråga. Eleverna berättade även att om de råkar 

svara fel på frågor i klassrummet så uppfattas det inte som ett problem eftersom de 

upplever att alla gör sitt bästa och att alla kan ha fel ibland. 

 

Kommentar: Att en elev ska få ett straff om den svarar fel på en fråga är något som vi 

valde att inte gå vidare med. Detta för att vi inte tycker att bestraffningar baserade på 

prestation är något som bör uppmuntras. Vi kommer att ta fasta på är elevernas önskemål 

om enkla och tydliga regler eftersom det är i enlighet vad lärare 1 och 2 tycker, samt även 

något som Peterson (2013) menar är betydande inom spel. Kategori ”musik” ändrades till 

ett frågetecken efter elevernas förslag. Läs vidare under 3.7.1 Utformning och tillverkning 

av frågekort. Att eleverna ville att fem elever skulle kunna spela tillsammans tog vi också 

fasta på eftersom vi strävar efter ett interaktivt lärande (Phillips & Soltis 2010, s. 89). Att 

eleverna ville ha belöningar kopplas till begreppen triggers och rewards. Även blandat-

frågorna kan ses som triggers. Begreppen triggers, levels och rewards kommer från digitala 

spel och kan enligt Raymond (2012) även användas i lärandesituationer. Eleverna vill 

förhoppningsvis ha många sådana frågor, då de inte vet om deras favoritämne kommer 

komma nästa gång. Att eleverna upplevde att det är okej att svara fel på frågor gör att vi 

känner att frågekort inte kommer att bli några problem. 
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4.3 Idé 3 

Efter intervjuerna och omvärldsanalysen omformades vår idé ytterligare. Frågekorten 

förenklades för att undvika förvirring och osämja bland eleverna samt för att eleverna 

skulle få en tydligare direktrespons. Läs mer om frågekorten under 3.7.1 Utformning och 

tillverkning av frågekort. Vi valde att byta ämnen i spelets frågor, från NO, Språk och 

Musik till NO, SO och Blandat. Läs mer under 3.3.1 Ämnesurval till frågekort. För att 

underlätta för lärarens individualiseringsarbete valdes det att tillverka ett dokument till 

läraren, där eleverna kan skriva ner sina spelresultat med streck i olika färger. I detta 

dokument kan läraren se hur frågorna är kopplade till delar av det centrala innehållet i Lgr 

11 för årskurs 1-3 och därefter planera sin individualiserade undervisning.  

4.3.1 Ämnesurval till frågekort 

Utifrån granskningen av lektion.se och elevspel.se kan det konstateras att det inte råder 

brist på spel i matematik, engelska och svenska. På lektion.se upptar matematik och språk 

91 % av alla spel och på elevspel.se är den siffran 80 %. Av detta kan det konstateras att 

det råder brist på spel i övriga ämnen. Vi hade från början tänkt att vårt spel skulle 

innehålla språk, NO och musik, eftersom dessa tre ämnen sällan ses ihop. Efter 

granskningen omarbetades den ursprungliga idén, eftersom det verkade finnas ett större 

behov av spel i SO än i språk. På en elevintervju framkom ett önskemål om ett 

överraskningsmoment gällande frågorna. Det föreslogs att rutor med frågetecken skulle 

införas på spelplanen. Hamnar man på en sådan ruta kan frågan handla om vilket skolämne 

som helst. Det togs fasta på och musikfrågorna ändrades till ett frågetecken. 

Frågeteckenfrågorna kommer att behandla de mer ovanliga ämnena (spel-relaterat) musik, 

teknik och bild och de mer vanliga ämnena engelska, svenska och matematik. Detta på 

grund av önskemål från målgruppen. I den slutgiltiga brädspelsprototypen finns alltså 

ämnena NO, SO och ett frågetecken med blandande ämnen.  

4.4 Användaranalys II 

4.4.1 Metod för användaranalys II och genomförande 

Metoden för insamlingen till användaranalys II var dels en elevintervju av samma typ som 

utfördes till användaranalys I, samt en bildlektion där metoden deltagande design (Martin 
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& Hanington 2012, s.128) praktiserades. Intervjun och bildlektionen utfördes i samma 

skola i Mellansverige som de första elevintervjuerna utfördes i. Deltagande design 

involverar användarna i designprocessen, och fungerar som en hjälp för framtagandet av 

den slutgiltiga designen för produkten. Genom att blanda deltagarnas/användarnas åsikter 

och förslag med de som designar produktens idéer och synpunkter formas produkten till 

den artefakt den i slutändan kommer att vara. Beroende på hur tillfället är upplagt för den 

deltagande designen så blir resultatet olika. Exempelvis gruppstorlek, plats och relation 

mellan deltagarna och de som designar är aspekter som spelar in (Martin & Hanington 

2012, s.128). 

4.4.2.1 Genomförande 

 

Bildlektionen, som tog 60 minuter, utfördes i tredjeklass. Lektionen började med en 

presentation om vad deltagande design är. Därefter visades tre olika typer av 

spelplansmallar upp. Mallarna hade skapats efter vår grundidé på hur spelplanen skulle se 

ut, med två levels, startrutor, passager upp till nästa level och en målruta i mitten. Eleverna 

fick arbeta två och två och tillsammans diskutera hur deras design av spelplanen skulle se 

ut. Ett interagerande arbetssätt valdes av den anledningen att vi ville att eleverna skulle 

kunna utveckla varandras tankar och idéer (Phillips & Soltis 2010, s. 89). De kunde 

antingen utgå från någon av mallarna som tagits med eller själva designa en helt ny 

spelplan. Uppgiften var att designa en spelplan som skulle innehålla olika komponenter 

exempelvis startruta, målruta, rutor för NO, SO och blandat samt bakgrundsdesign. 

Eleverna fick även skriva ner regelförslag och förslag på spelnamn.  

4.5 Sammanfattning av användaranalys II  

 

Efter granskning av elevernas designade spelplaner samt under konversationer med 

eleverna under själva bildlektionen kom det fram en del kommentarer samt tips och idéer 

på hur spelplanen och spelet kunde utformas. Många av eleverna tyckte att det skulle 

finnas en ruta med en stjärna på spelplanen. Om spelaren kom på stjärnrutan skulle något 

positivt hända, exempelvis att spelaren fick ett mynt ”gratis” eller att spelaren fick välja 

ämne på frågekortet fritt. Några elever föreslog att det skulle finnas en ruta där något 

negativt kunde hända, exempelvis att spelaren förlorar alla sina insamlade mynt och åker 



 

35 

 

tillbaka till start, eller att spelaren förlorar ett mynt. Många av eleverna designade sina 

spelplaner med en enfärgad bakgrund, och med pilar som visade åt vilket håll spelarna ska 

flytta sina spelpjäser. Ett fåtal elever designade bakgrunden med mönster eller figurer av 

olika slag. Många av eleverna tyckte att spelpjäserna skulle vara formade som olika figurer 

eller ”gubbar”. Det var även populärt bland eleverna med grön ruta för NO, blå ruta för SO 

och en orange eller mångfärgad ruta för blandat. Det var också vanligt med text på rutorna 

som visade vilket ämne spelaren skulle få sin fråga inom. Startrutorna fick ofta olika färger 

som symboliserade de olika spelpjäsernas tänkta färger. Målrutan färglade de flesta med 

guldfärg. Eleverna tyckte att 2-5 spelare skulle kunna spela tillsammans. Förslag på spelets 

namn var bland annat; Frågeäventyret, Björnarnas frågespel, Kunskapsspelet, Domedagen, 

Kunskapskampen och Färgspelet. 

4.6 Idé 4 

Efter bildlektionen bestämde vi oss för att namnge spelet Kunskapskampen, då vi ansåg att 

detta namn passade spelet bäst. Utifrån elevernas spelplaner valdes att ha en enfärgad 

bakgrund, blå rutor för SO och gröna rutor för NO. Vi valde orangea rutor för Blandat 

eftersom mångfärgade rutor var svåra att skapa i praktiken. Eftersom eleverna uttryckte en 

önskan om tydlighet valdes att ha text på rutorna, där det stod vilket ämne rutan 

behandlade. Eleverna ville ha guldfärg på målsymbolen, vilket vi strävade efter när vi 

skapade spelplanen. ”Positiva” och ”negativa” rutor skapades med hjälp av symbolerna 

stjärna och åskmoln. Att figurerna skulle vara formade som ”gubbar” var ingenting vi 

prioriterade eftersom vi ville ha fokus på spelet och inte på spelpjäserna. Pilar som visade 

vilken riktning spelarna skulle gå valdes bort. Vi ansåg att spelet blir mer intressant, samt 

att spelets intensitet ökar, om spelarna själva får välja vilket håll de vill gå. 

4.7 Skapa prototyp 

4.7.1 Utformning och tillverkning av frågekort 

Frågekorten baseras på det centrala innehållet i Lgr 11 för årskurs 1-3, i ovan nämnda 

ämnen (se bilaga 6 & 7). Vår ursprungliga idé var att frågorna skulle främja 

nivåindividualisering (Vinterek 2006, ss. 44-45) på så vis att frågornas nivå skulle kunna 

anpassas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar. Tre exempel tillverkades, som 
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visades för lärare 2.  Frågekorten var utformande på tre olika sätt, bland annat att eleverna 

skulle få välja svarsalternativ på frågan eller välja svårighetsnivå utifrån frågans ämne. 

Lärare 2 förklarade att det kunde bli ett problem, då flera elever i klassen skulle välja för 

lätt nivå för att på så sätt vinna omgången. Lärare 2 föreställde sig att det kan uppstå en 

osämja bland eleverna om de skulle uppleva spelet och frågekorten för komplicerade. 

Läraren menade att trygga barn lär sig, och ifall eleverna är trygga med spelets upplägg 

kommer de att kunna ta till sig innehållet på frågekorten bättre. Vidare säger lärare 2 att 

eftersom eleverna i klassen ska uppnå samma delar ur det centrala innehållet kan de få 

samma frågor oavsett elevernas nivåer. Efter denna intervju ändrade vi vår ursprungsidé 

om frågekorten. Vi ville möta lärarens önskemål om enklare frågekort så eleverna kan 

spela mer självständigt. Syftet med spelet är att hjälpa läraren med sitt 

individualiseringsarbete, vilket betyder att läraren, utifrån elevernas resultat på spelet, kan 

nivåindividualisera sin undervisning om det skulle finnas ett behov till det. Vi ser även 

frågekorten som ett verktyg för lärande och därför valdes det att på de flesta kort ha med 

en kort faktamening som relaterar till frågan. Läraren kan även välja att plocka bort frågor 

som tillhör de centrala innehåll från Lgr 11 som klassen ej arbetat med ännu, för att 

anpassa spelets svårighetsnivå efter klassen.  

 

Skapandet av NO- och SO-frågorna till frågekorten utgick från Puls NO-boken (Enwall 

mfl 2011) och Puls SO-boken (Willebrand & Körner 2011). Böckerna valdes eftersom 

läraren för klassen som bildlektionen hölls i utgick från dessa böcker i undervisningen. Till 

matematikfrågorna användes boken Favorit matematik 3A (Karppinen, Kiviluoma & 

Urpiola 2013), eftersom den boken är anpassad till Lgr 11. Alla dessa läroböcker har vi 

själva använt under VFU-perioder och inom tidigare arbetsplatser inom skolan. De är även 

tryckta i stora upplagor, vilket vi tolkar som att de är vanliga att använda i undervisning i 

Sverige. Även på Internet hittades inspiration till frågorna. Hemsidan teknikochnatur.se 

användes som inspiration till teknikfrågorna (http://www.teknikochnatur.se/material-

html/grunskola-1-3). Det tidigare nämnda elevspel.se användes som inspiration till både 

teknikfrågorna och engelskfrågorna (http://www.elevspel.se/). Till bildfrågorna användes 

lektion.se som en inspirationskälla (lektion.se).  

 

Till en början hade vi tänkt att frågekorten skulle ha en enfärgad baksida i samma färg som 

ämnets färg på spelplanen (grön, blå och orange) samt att det skulle stå NO, SO och ett 

frågetecken på baksidan av varje kort. Den idén var dock tvungen att läggas ner på grund 

http://www.teknikochnatur.se/material-html/grunskola-1-3
http://www.teknikochnatur.se/material-html/grunskola-1-3
http://www.elevspel.se/


 

37 

 

av tidsbrist samt brist på ekonomiska medel. Istället valdes det att ha en vit bakgrund på 

spelkorten med en ram i samma färg som ämnenas färg på spelplanen. Typsnittet Verdana 

valdes eftersom att det ansågs vara nog tydligt för att en elev i årskurs tre skulle kunna läsa 

det. Vid val av typsnitt tittades det främst på hur bokstäverna ”a” och ”g” var utformade, 

då dessa bokstäver ofta ser annorlunda ut jämfört med en ”vanlig” handstil. För att öka 

kortens hållbarhet och stadga laminerades de.  

4.7.2 Utformning och tillverkning av spelplan 

När vi till en början diskuterade utformningen av spelplanen kom vi fram till att spelplanen 

skulle ha två olika levels, formade som ett innervarv och ett yttervarv. Inspirationen kom 

från den teoretiska utgångspunkten 1.7.2 Spel i undervisningen. Vid projektets början 

diskuterades att spelplanen skulle ha ett cirkelformat tema. Som tidigare nämnts 

presenterades tre olika former för elevgruppen där bildlektionen med deltagande design 

hölls. De olika formerna som mallarna utgick från var kvadrat, hexagon och cirkel, för att 

ge eleverna valmöjligheter och inspiration. Under bildlektionen användes alla de olika 

mallarna, men den med cirkeltemat var populärast. Valet av den slutgiltiga spelplanens 

form föll på cirkelformen dels på grund av att eleverna verkade uppskatta den formen, och 

dels för att vi personligen tyckte att den formen var tydligast och mest estetiskt tilltalande. 

Hjälp till att förverkliga spelplansidén fick vi från en utbildad grafisk designer som 

använde sig av programmen Corel designer (http://www.coreldraw.com/rw/) och Adobe 

Photoshop (http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html). Färgerna till spelets 

startbon valdes för att de skilde sig från ämnesrutorna och för att de färgerna fanns på de 

spelpjäser som vi tänkt använda. Vi valde även medvetet bort att använda färgerna röd och 

grön i koppling till varandra, för att underlätta för färgblinda personer. Till bakgrunden 

valdes en neutral färg, dels för att elevernas egendesignade spelplaner oftast hade en 

enfärgad bakgrund och dels för att spelplanen skulle vara tydlig. Linderoth (2014) menar 

att kunskapen som eleverna redan har om en symbol kan fungera som ett hjälpmedel för att 

förstå reglerna (Linderoth 2014, s. 178).  Därför valdes att ha en stjärna på de rutor som 

symboliserar något positivt, för att stjärnor är en symbol som ofta används för någonting 

bra. På så sätt kan eleverna koppla stjärnsymbolen till sin förförståelse om vad symbolen 

kan komma att betyda. Likadant med åskmolnet som i regel brukar symbolisera något 

dramatiskt. Åskmolnssymbolen kan därmed komma att kopplas till något dramatiskt som 

http://www.coreldraw.com/rw/
http://www.adobe.com/se/products/photoshop.html
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händer i spelet, nämligen att spelaren som hamnar på den rutan kan komma att behöva ge 

ifrån sig ett mynt (Se fullständiga regler i bilaga 5). 

 

 

4.7.3 Utformning av övrigt spelmaterial 

Spelpjäser, mynt, lådor till spelen och tärningar beställdes från Betapedagog AB 

(https://www.betapedagog.se/startsidan-i-67.aspx.). Utifrån de intervjuade eleverna och de 

intervjuade lärarnas önskemål tillverkades regelhäftet så enkelt och tydligt så möjligt, utan 

att viktig information försummades. I regelhäftet (se bilaga 5) infogades bilder på 

spelplanens olika element, för att förtydliga de skriftliga instruktionerna. Påsarna som 

eleverna ska lägga sina frågekort med rätt och fel svar i tillverkades i svart och röd plysch. 

I påsen som markerades med en stjärna skulle eleverna lägga de frågor de hade rätt. Påsen 

där eleverna skulle lägga de frågor de behövde öva mer på markerades med ett åskmoln. 

Detta för att de ska känna igen symbolerna från spelplanen.  

Spelplansprototypens slutgiltiga design. 

https://www.betapedagog.se/startsidan-i-67.aspx
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4.7.4 Utformning av underlag för individualisering 

Dokumentet som eleven är tänkt att fylla i och ge till läraren utformades som en tabell med 

frågornas nummer kopplade till delar av det centrala innehållet i Lgr 11 (se bilaga 8). I 

tabellen kan eleverna fylla i sina resultat över spelomgången. Därefter kan läraren se vilka 

delar av det centrala innehållet som varje elev uppfyller eller behöver öva mer på. Eleverna 

har möjlighet att fylla i sina framsteg under flera omgångar på samma dokument och på så 

vis kan både elever och lärare se hur elevernas kunskaper utvecklas. Dokumentet med 

underlag för individualisering kan ses som svårt till en början, därför kan läraren 

exempelvis hålla en genomgång av hur dokumentet ska fyllas i innan spelet spelas för 

första gången. Läraren kan sedan, utifrån detta underlag, planera sin individualiserade 

undervisning. 

4.8 Användaranalys III  

4.8.1 Metod för användaranalys III  

 

Användaranalys III bestod av att eleverna i tredjeklassen som bildlektionen hölls i (se mer 

under rubriken 3.4.1 Metod för anändaranalys II och genomförande) fick provspela 

brädspelet. Spellektionerna hölls i halvklass. Halvklassen delades sedan ytterligare en gång 

i två delar. Därmed fick sex elever spela tillsammans (två exemplar av brädspelet togs med 

till spellektionerna). Observationer gjordes under tiden när eleverna spelade, för att se hur 

eleverna tolkade reglerna samt hur själva spelandet fungerade. Frågor kring hur spelet 

uppfattades ställdes efter att spelomgången var över. Frågorna ställdes för att få 

information om eleverna tyckte att något kunde förändras eller förbättras med spelet. Efter 

själva spellektionerna hölls en kort intervju med klassläraren om spelets möjlighet att 

fungera som individualiseringsverktyg, för att ta reda på om spelet uppfyllde syftet.  

4.8.2 Resultat av användaranalys III samt kommentarer 

 

Under spellektionerna märktes det att många av eleverna uppskattade spelet. Designen av 

spelplanen, mynten, regelhäftet och hur påsarna skulle användas hade eleverna inga 

problem med att förstå. Frågorna uppskattades och ansågs ligga på en bra svårighetsnivå av 
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de flesta. Vissa elever menade dock att frågorna var för svåra. Vid spelets slut låg det 

ungefär lika många kort i elevernas olika individualiseringspåsar. Något som upptäcktes 

snabbt var att spelandet tog betydligt längre tid än vad som var planerat. Det kan ha berott 

på att eleverna aldrig hade spelat spelet förut, samt att det var sex elever som spelade 

tillsammans. Det blev mycket väntetid när spelarna var så många. En elev i klassen var 

dyslektiker och kunde därför inte läsa upp frågan till sin medspelare. Detta blev dock inget 

problem eftersom det löstes med att en annan elev läste de frågorna istället. Svårare var det 

för de elever med svenska som andraspråk. Då fick vi som lärare omformulera frågorna 

med enklare svenska. En positiv bieffekt av spelandet var att eleverna fick träna på att läsa 

frågan högt och tydligt så den andra spelaren förstod frågan. 

 

Förändringar som gjordes av produkten efter att användaranalys III genomförts var att 

spelreglerna ändrades till att spelarna ska samla in ett mynt av varje färg på level 1, istället 

för 2, och sedan 4 mynt, istället för 6, i valfria färger på level 2. Spelplanen verkade 

uppskattas och därför skedde inga förändringar kring den. Frågekorten kunde ha ändrats så 

att de var något enklare, eller att fler frågor på en enkel nivå blandades in. Detta valdes 

dock att inte gå vidare med, dels på grund av tidsbrist och dels på grund av att de 

ekonomiska resurserna ej räckte. Dock är frågorna baserade på delar av det centrala 

innehållet i Lgr 11 för årskurserna 1-3, samt inspirerade av läromedel som användes i 

klassrummet, därför anser vi att frågorna är på en lagom nivå. 

 

Klassläraren uppskattade både brädspelet och möjligheten till att individualisera 

undervisningen efter att eleverna har spelat, genom att använda det medföljande underlaget 

för individualisering. Att eleverna själva kan använda individualiseringspåsarna och sedan 

skriva ner sitt resultat på det medföljande underlaget var något som klassläraren trodde 

skulle fungera bra. Även möjligheten till att spara in tid genom att eleverna själva gör 

anteckningarna var något som uppskattades. Klassläraren ansåg att brädspelsprototypen 

hade möjlighet att uppfylla sitt syfte. 
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4.9 Diskussion  

 

Samarbetet mellan oss har fungerat mycket bra under arbetets gång. Vi har dock stött på 

några svårigheter gällande själva arbetsprocessen. Att hitta lämpliga källor till de teoretiska 

utgångspunkterna var problematiskt. Kombinationen av individualisering och brädspel 

verkade inte vara ett välbeforskat område, vilket ledde till att sekundärkällor har fått 

användas som komplement till primärkällorna. Detta har dock poängterats i texten genom 

att berätta från vilken typ av källa informationen kommer. I sökandet efter källor har vi 

tagit hjälp av två bibliotekarier från Blåsenhus universitetsbibliotek. Även de tyckte att det 

var mycket svårt att hitta lämpliga källor. Hade det funnits mer tid till arbetet med 

teoretiska utgångspunkterna så hade eventuellt fler primärkällor hittats, men på grund av 

tidsbegränsningen kände vi oss tvungna att gå vidare i arbetet. 

 

Ett annat område som blev problematiskt var ekonomin. Omkostnaderna kring arbetet med 

brädspelet blev betydligt högre än vad vi till en början hade anat. För att förhindra detta 

hade en uträkning kunnat göras innan arbetet startade, så att en budget hade kunnat skapas. 

Även möjligheterna till att kunna ansöka om bidrag eller stipendium hade kunnat 

undersökas. På grund av bristande ekonomiska medel fick omprioritering ske kring hur 

spelet skulle utformas, vilket gick emot våra önskemål. Dock var vårt syfte att skapa en 

engagerande brädspelsprototyp med möjlighet att fungera som individualiseringsverktyg, 

vilket vi anser har uppfyllts. 

 

Tidsbristen ledde till att omprioritering gällande hur spelet skulle se ut fick ske. Till en 

början var det tänkt att spelplanen skulle vara vändbar, och därigenom ge möjlighet att 

spela i ett enskilt ämne. Vi hade även tänkt ha med fler ämnen i själva spelet, men det fick 

prioriteras om. Om mer tid hade funnit hade vi även velat låta lärare 1:s klass (med de 

något äldre eleverna) prova spelet, för att se om brädspelsprototypen kan vara relevant 

även för högre årskurser. 

 

Genom att arbeta med Modell 2, och att tillverka en brädspelsprototyp har vi fått en inblick 

i hur det går till när en produkt utvecklas. Vi har fått ökad kunskap i hur arbetet kring 

produktutveckling går till, samt hur mycket arbete som krävs kring att produkten ska bli så 

bra så möjligt. Vi har även fått mycket kunskap om individualisering och om spel i 
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undervisningen, vilket vi finner användbart inför vårt kommande yrke. Lärare och elever 

som har deltagit i arbetet kring brädspelprototypen har uppskattat den, både som roligt 

läromedel och som verktyg för individualisering. 

4.9.1 Förslag till vidareutveckling av produkten 

 

Vi ser stora möjligheter till en utvecklig av brädspelet, samt till individualiseringsarbetet 

efteråt. En möjlighet är att skapa en hemsida till spelet, där eleverna kan göra uppgifter 

kopplade till de frågor som deras kunskaper brast i. Hemsidan skulle vara ytterligare ett 

hjälpverktyg för läraren när denne individualiserar sin undervisning, och därmed ge mer tid 

för läraren till andra arbetsuppgifter. 

På grund av den begränsade tiden valde vi, efter omvärldsanalysen, att fokusera på ämnena 

NO och SO. Skulle det funnits mer tid skulle vi, som nämndes i diskussionen, velat ha fler 

ämnen i spelet med egna rutor på spelplanen samt egna frågekort. Ett sätt att arbeta vidare 

med spelet är därmed att göra fler frågor från större delar av det centrala innehållet i Lgr 

11. Detta för att variationen av frågorna skulle vara större och att läraren skulle få en mer 

heltäckande bild av elevernas kunskaper gällande dessa kunskapsområden och på så vis ha 

ett större stöd när undervisningen ska planeras. 

En idé är också att det skulle finnas en möjlighet att kunna vända på spelplanen och där 

möta en annan spelplan där endast ett utvalt ämne ska spelas. Då får läraren tillfälle att 

välja ett specifikt ämne som läraren finner nödvändigt. Även möjligheten att eleverna och 

läraren kan skriva egna frågekort kan utvecklas. Det kan göra att spelet kan anpassas ännu 

mer till eleverna i klassen. 

Vi skulle gärna vilja arbeta vidare med vår brädspelsidé, för att utveckla den till ett verktyg 

som många lärare kan använda sig av i sin undervisning och sitt individualiseringsarbete.   
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1: Utskick till föräldrar 

 
Elevens namn: ___________________ 

 

Till föräldrar/vårdnadhavare 
 
Hej! 

 

Vi är två lärarkandidater, Elvira Blom och Jenny Westerberg, som studerar vår sjätte termin vid 

Uppsala universitet. Just nu går vi en kurs som heter ”Självständigt arbete 1 för 

grundlärarprogrammet”. Detta arbete innebär att vi kommer att utveckla en produkt anpassad för 

lågstadiet. Vår tanke är att vi ska skapa ett brädspel som utgår från läroplanen och som läraren kan 

använda som stöd i sin undervisning.  

 

För att vårt spel ska bli så bra så möjligt så behöver vi hålla intervjuer med barn i åldrarna 8-11 år, 

vi vill ta tillvara på barns synpunkter för att kunna utveckla brädspelet efter deras önskemål. Vi 

kommer även att intervjua lärare samt under tidens gång låta barnen testa spelprototypen. Detta 

kommer att ske vid 2-3 tillfällen under terminen.  

 

Intervjuerna med barnen kommer att ske anonymt i små grupper om ca 2-3 barn. Frågorna som 

kommer att ställas kommer endast att handla om brädspel, hur ett brädspel kan utformas och hur 

det kan användas i skolan. Vi kommer att spela in intervjuerna som ljudfiler för att kunna fånga 

upp elevernas tips och idéer. Materialet som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och 

specifika svar kommer inte att kunna kopplas till någon enskild individ i den slutgiltiga rapporten. 

Det kommer ej heller anges i vilken skola eller vilken klass som intervjuerna hölls.  

 

Vi vill med detta brev be om ert godkännande av intervjuer med ert barn. 

 

 Ja, vårt barn får intervjuas i undersökningen 

 

 Nej, vårt barn får inte intervjuas i undersökningen 

 

Underskrift: 

 

 

_____________________________________ 

 

Vi kommer att behöva svar så snart så möjligt, dock senast den 13/4. Vid frågor, kontakta oss på: 

Elvira.Blom.1946@student.uu.se alternativt Jenny.Westerberg.0170@student.uu.se 

 

Tack på förhand! 

 

Elvira Blom:                                                  Jenny Westerberg: 

 

 

______________________________           _________________________________ 
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6.2 Bilaga 2: Forskningsetik till läraren 

 

Forskningsetik 

 

 Syftet med intervjun är att samla in material till uppsatsens omvärldsanalys, samt att få 

infallsvinklar, tips och idéer till produktens utformning. 

 Arbetet kring och med intervjuerna utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav. 

Dessa krav är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 Informationen som kommer fram under intervjun kommer endast att användas i arbetet 

med uppsatsen samt vid utformningen av produkten. 

 Informationen som kommer fram kommer inte att kunna ledas till en specifik person, eller 

arbetsplats.  

 Intervjun kan när som helst avbrytas om den intervjuade så önskar.  

 

Elvira Blom & Jenny Westerberg, 2015-04-14 
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6.3 Bilaga 3: Intervjufrågor till elever (version 1 och 2) 

 

Intervju med elever 2015-04-14 

 

[Till att börja med vill vi berätta att det inte finns något rätt eller fel svar på de frågor vi kommer att 

ställa till er. Det vi vill få veta vad ni tycker och tänker, och få tips av er på hur vårt brädspel ska se 

ut och fungera. Vi vill också få veta lite om hur ert arbete i klassrummet går till. Era tips och idéer 

är mycket värdefulla för oss. Vi kommer att använda era svar när vi skriver vår uppsats och när vi 

skapar brädspelet, men vi kommer inte skriva med era namn eller vilken skola ni går på. Vi 

kommer inte heller att använda det ni säger till någonting annat än till vår uppsats och till 

brädspelet. Ni får när som helst avbryta intervjun.] 

 

1. Har ni några frågor?  

2. I klassrummet, brukar ni oftast arbeta enskilt, två och två eller i grupp? 

3. Vet er klasslärare vad ni är intresserade av? Berätta! [Här avses både elevernas personliga 

intressen och intressen för skolämnen].  

4. Om individualisering: 

a. Brukar ni få välja uppgifter utifrån vad ni är intresserade av och vad ni tycker om? 

[Intresseindividualisering]. 

b. Brukar ni i klassen få olika uppgifter beroende på hur mycket ni kan i ett ämne? 

[Nivåindividualisering]. 

c. Ifall alla i klassen får samma uppgift, får ni jobba med den tills ni är klara oavsett 

vilken tid det tar? [Hastighetsindividualisering]. 

5. Är det okej att svara fel på frågor i klassrummet? 

6. Vad har ni för favoritbrädspel?  

a. Vad är det som gör att det är roligt? 

b. Brukar ni spela det i klassrummet eller på fritiden? 

 

[Nu kommer vi till frågor om det brädspel vi ska tillverka. Spelet går ut på att får gå runt på en 

spelplan och svara på frågor om olika ämnen, exempelvis No, språk och musik. När man svarar rätt 

kommer man att få förslagsvis ett låtsasmynt. Med dessa mynt kommer man att kunna köpa sig till 

mål.] 

 

7. Vi vill att så många så möjligt ska kunna spela vårt brädspel. Vad krävs för att just du ska 

tycka att spelet är roligt? [Exempel: inte sitta still, svårt att läsa, kan inget om NO osv.] 

8. Hur tycker ni att ett roligt och bra brädspel ska vara? 

a. Hur tycker ni att frågekorten ska se ut? 

b. Hur ska reglerna vara utformade, väldigt tydliga och få eller många och lite svåra? 

c. Hur många ska kunna spela tillsammans? 

9. Är det någonting mer ni vill tillägga? 
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Intervju med Elever 2015-04-23 

 

[Till att börja med vill vi berätta att det inte finns något rätt eller fel svar på de frågor vi kommer att 

ställa till er. Det vi vill få veta vad ni tycker och tänker, och få tips av er på hur vårt brädspel ska se 

ut och fungera. Vi vill också få veta lite om hur ert arbete i klassrummet går till. Era tips och idéer 

är mycket värdefulla för oss. Vi kommer att använda era svar när vi skriver vår uppsats och när vi 

skapar brädspelet, men vi kommer inte skriva med era namn eller vilken skola ni går på. Vi 

kommer inte heller att använda det ni säger till någonting annat än till vår uppsats och till 

brädspelet. Ni får när som helst avbryta intervjun.] 

 

1. Har ni några frågor?  

2. I klassrummet, brukar ni oftast arbeta enskilt, två och två eller i grupp? 

3. Vet er klasslärare vad ni är intresserade av? Berätta! [Här avses både elevernas personliga 

intressen och intressen för skolämnen].  

4. Om individualisering: 

a. Brukar ni få välja uppgifter utifrån vad ni är intresserade av och vad ni tycker om? 

[Intresseindividualisering]. 

b. Brukar ni i klassen få olika uppgifter beroende på hur mycket ni kan i ett ämne? 

[Nivåindividualisering]. 

c. Ifall alla i klassen får samma uppgift, får ni jobba med den tills ni är klara oavsett 

hur lång tid det tar? [Hastighetsindividualisering]. 

5. Är det okej att svara fel på frågor i klassrummet? 

6. Vad har ni för favoritbrädspel?  

a. Vad är det som gör att det är roligt? 

b. Brukar ni spela det i klassrummet eller på fritiden? 

 

[Nu kommer vi till frågor om det brädspel vi ska tillverka. Spelet går ut på att får gå runt på en 

spelplan och svara på frågor om olika ämnen, exempelvis No, So och musik. När man svarar rätt 

kommer man att få förslagsvis ett låtsasmynt. Med dessa mynt kommer man att kunna köpa sig till 

mål.] 

 

7. Vi vill att så många så möjligt ska kunna spela vårt brädspel. Vad krävs för att just du ska 

tycka att spelet är roligt? [Exempel: inte sitta still, svårt att läsa, kan inget om NO osv.] 

8. Hur tycker ni att ett bra brädspel ska se ut? 

9. Är det någonting ni vill tillägga? 
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6.4 Bilaga 4: Intervjufrågor till lärare 

 

Intervju med Lärare 2015-04-14 

 

[Börja med att visa dokumentet med forskningsetiken, upplys att intervjun kan avbrytas när som 

helst och att svaren hanteras konfidentiellt.]  

 

1. Har du några frågor innan vi börjar? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur många elever har du i klassen? 

4. Hur arbetar du med individualisering?  

a. Arbetar du med intresseindividualisering, hur? 

b. Arbetar du med hastighetsindividualisering, hur? 

c. Arbetar du med nivåindividualisering? 

5. Finns det några svårigheter och utmaningar vid arbetet med individualisering? 

a. Hur ser du på tidsaspekten vid individualisering? Räcker tiden till?  

6. Hur arbetar eleverna i klassrummet, exempelvis två och två, grupper, enskilt arbete?  

 

[Nu till frågor om spel.] 

 

7. Brukar du använda spel i undervisningen?  

a. Vad för spel?  

b. Hur ofta? 

8. I vilket syfte använder du dessa spel? 

a. Att eleverna ska lära sig någonting 

b. Träna på socialt samspel 

c. Avkoppling 

d. Underhållning 

e. Någonting annat 

9. Hur kan du se om eleverna har lärt sig någonting av spelen? 

 

[Berätta om idén och vårt spel: Vår idé är att göra ett brädspel som kan hjälpa lärare i sitt arbete 

med att individualisera undervisningen. Vi har tänkt att spelet kan hjälpa till vid individualiseringen 

på så sätt att eleverna exempelvis får lägga de kort de fick rätt svar på i en påse och de kort de fick 

fel svar på i en annan. Då kan sen läraren titta på dessa kort och se vad eleverna behöver arbeta mer 

med. Vi vill utforma spelet så att det är relevant för så många elever så möjligt, oavsett 

förkunskaper.]   

 

10. Hur tycker du att ett sådant spel ska utformas, så att det passar de flesta elever oavsett 

förkunskaper?  

11. Här är några exempel på frågekortens utformning [Visa korten]. Hade dessa fungerat i en 

klassrumsmiljö?  

12. Vill du tillägga något?  
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6.5 Bilaga 5: Spelregler 

 

Text till häftet med spelregler. 

 
Regler 

 

Spelet går ut på att komma först in till mål. Detta göra du genom att svara rätt på frågor. När du 

svarar rätt på frågor samlar du på dig mynt. Med dessa mynt kan du ”köpa” dig in till nästa level 

och sedan in till mål. Frågorna finns i kategorierna NO, SO och Blandat. Inom Blandat finns 

ämnena Engelska, Svenska, Bild, Musik, Teknik och Matematik. Lycka till! 

 

1. Spelet börjar med att spelarna väljer varsin spelpjäs och ställer den i sitt bo. Slå med 

tärningen om vem som börjar. Den som får högst får börja. 

2. Turordningen går enligt klockan. Med det menas att du ger tärningen till personen till 

vänster om dig när det har varit din tur. 

3. Slå tärningen. Tärningen visar hur många steg får du gå ut på spelplanen. Du får välja att 

gå åt höger eller åt vänster. Du får dock inte gå till nästa level än. Den ruta du stannar på 

visar vilken typ av fråga du kommer få. 

4. Personen till höger om dig läser upp frågan till dig.  

a. Svarar du rätt läggs frågekortet i påsen med stjärnan. Du får också ta ett mynt i 

samma färg som frågekortet.  

b. Svarar du fel läggs frågekortet i påsen med åskmolnet. Sedan är det nästa spelares 

tur. 

5. När du har samlat in ett mynt av varje färg får du levla upp. Det gör du genom gå till nästa 

level genom en passage. Betala samtidigt in dina tre mynt till ”banken”. Har du fler än tre 

mynt så får du spara dem till nästa level. När du går genom passagen får du inte svara på 

någon fråga. 

6. Inne på level 2 spelar du på samma sätt som på level 1. Fast den här gången ska du samla 

på dig fyra mynt i vilken färg du vill.  

7. När du har lyckats samla på dig fyra mynt får du gå in i mål genom en passage. Glöm inte 

att betala in dina fyra mynt till ”banken”. Du måste gå in i mål med jämt antal steg. 

8. När du kommer in i mål vinner du! 

 

Stjärnan – Kommer du på rutan med en stjärna så får du välja själv vilken typ av fråga du vill 

svara på! Svarar du rätt så får du två mynt, annars händer ingenting. Därefter är det nästa persons 

tur. 

 

Åskmolnet – Kommer du på rutan med åskmolnet så får du välja vilken typ av fråga du vill ha. 

Svarar du rätt så får du två mynt i samma färg som frågan. Svarar du fel så måste du lämna ifrån 

dig ett av dina mynt, i valfri färg. Därefter är det nästa persons tur. 

 

Till läraren 

 

Kunskapskampens syfte är att vara ett hjälpverktyg för dig när du ska individualisera din 

undervisning. Genom att eleverna lägger frågekorten i två olika påsar, beroende på om de svarar 

rätt eller fel, kan du enkelt se vad eleverna kan och inte kan. 

 

Du som lärare kan välja om du vill att eleverna ska ha enskilda påsar eller gemensamma 

”klasspåsar”. Klasspåsar bidrar nödvändigtvis inte till individualisering, utan kan användas för att 

få en överblick över hela klassens kunskaper. För att Kunskapskampen ska vara ett hjälpmedel vid 

individualiseringsarbete rekommenderas enskilda påsar. 

 

Till Kunskapskampen får du ett kopieringsunderlag som kan användas för att få en överblick över 

elevernas kunskaper. Kopieringsunderlaget visar till vilket centralt innehåll i Lgr 11 för årskurs 1-
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3, frågorna är utformade efter. Utifrån detta kopieringsunderlag kan du sedan utforma din 

individualiserade undervisning. 

 

Vi hoppas du finner Kunskapskampen stödjande! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elvira Blom och Jenny Westerberg 
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6.6 Bilaga 6: Frågor till frågekort 

 

Frågor till frågekort: NO 

1. Innan universum bildades så fanns det ingenting. Sedan kom en stor explosion och 

universum bildades. Vad kallas den explosionen? (Big bang eller Den stora smällen) 

2. I vårt solsystem finns åtta planeter. Stenplaneterna är Merkurius, Venus, Jorden, Mars. Vad 

heter gasplaneterna? ( Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus) 

3. Planeten vi bor på kallas för Jorden. Men den har även ett annat namn, vilket? (Tellus) 

4. Det finns två planeter som har synliga ringar. Vilka är dessa? (Saturnus och Uranus)  

5. Den största planeten i vårt solsystem är Jupiter, som är lika stor som tusen jordklot. Vilken 

planet är den tyngsta? (Jupiter) 

6. Jorden har en måne. Man brukar säga att månen lyser, men det stämmer inte. Beskriv vad 

är det som gör att månen ser ut att lysa? (Solens strålar reflekteras på månens yta)  

7. Jordens måne har olika faser, beroende på vilken tid på månaden det är. Dessa faser kallas 

Halvmåne, Nymåne och Nedan. Men vad kallas det när hela månen syns? (Fullmåne) 

8. Stjärnbilder är grupper av stjärnor. En stjärnbild som vi ofta ser här i Sverige är 

Karlavagnen. Karlavagnen består av de sju starkast lysande stjärnorna i en annan stjärnbild 

– vilken? (Stora björn)  

9. Det finns två saker som gör att jorden är den enda planeten i vårt solsystem där liv kan 

finnas. En av sakerna är atmosfär. Vilken är den andra? (Vatten och Atmosfär) 

10. Tiden det tar för jorden att snurra ett varv runt sig själv, kallas för ett dygn. Men hur många 

timmar är ett dygn? (24 timmar) 

11. Många av trädens löv har färgen grön. Med vad är det för ämne som gör att löven blir 

gröna? (Klorofyll) 

12. Många djur går i ide på vintern. Men vad gör djuren under tiden de är i ide? (De sover) 

13. När det blir höst så flyger många fågelarter söderut. De kallas för flyttfåglar. Vissa 

fågelarter stannar kvar, vad kallas de fågelarter som stannar kvar? (Stannfåglar) 

14. Under vilken årstid brukar det ofta snöa? (Vinter) 

15. När det blir vår kan man se blommor som börjar växa upp. En vanlig vårblomma är 

vitsippan. Men vilken annan typ av sippa, som är fridlyst i vissa delar av Sverige, är också 

vanlig på våren? (Blåsippa) 

16. Lövträd tappar ofta sina löv på hösten. Men barrträd tappar oftast inte sina barr. Nämn ett 

barrträd? (Tall, gran, lärkträd, en)  

17. Vissa djur byter färg på vintern. Ett djur som går från brun till vit ser ungefär ut som en 

stor kanin. Vilket djur är det? (Hare) 

18. Träd har olika typer av bark. Björken har vit och svart bark som har ett speciellt namn. 

Vilket namn är det? (Näver)  

19. Ett speciellt träd som ofta växer vid vatten har två typiska kännetecken, nämligen att 

trädets blad är klibbiga och att trädet har små svarta kottar. Vilket träd är det? (Al)  

20. Ett vanligt träd har löv som rasslar och låter mycket när det blåser. Om någon är rädd 

brukar man säga att den darrar som ett sådant träds löv. Vilket träd är det? (Asp) 

21. På hösten brukar man ofta se svampar ute i skogen. En vanlig giftsvamp är röd med vita 

prickar på hatten. Vad kallas den svampen? (Flugsvamp)  

22. På hösten brukar man ofta svampar ute i skogen. Vilken svamp är gulaktig, ser lite ut som 

en trumpet och är populär att äta? (Kantarell) 
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23. Vid advent är det vanligt att ha en ljusstake med fyra ljus som många dekorerar med en 

speciell typ av lav, som man ibland av misstag kallar för vitmossa. Vilken lav är det? 

(Renlav) 

24. Vad kallas det när en fågel ligger på sina ägg för att skydda och värma dem? (Ruva) 

25. Sveriges minsta fågel väger cirka 6 gram. Vad heter den fågeln? (Kungsfågel) 

26. Om myror känner sig hotade så kan de spruta ut ett gift. Giftet är farligt för insekter, men 

för oss människor så svider det bara lite på huden. Vad kallas det giftet? (Myrsyra) 

27. Fjärilar är larver innan de utvecklas till färdiga fjärilar. Vad kallas det stadie som fjärilen 

går igenom mellan det att den är en larv och en fjäril? (Puppa, pupp-stadiet) 

28. En vanlig vårblomma kommer ofta upp när det finns lite snö kvar. Blomman är vit och ser 

ut som en droppe. Vad heter den? (Snödroppe) 

29. På sommaren kan man hitta smultron ute i naturen. Innan smultronet blir ett bär har det 

varit en blomma. Vilken färg har smultronblomman oftast? (Vit) 

30. En vårtbitare är inte något som biter vårtor, som man hade kunnat tro, utan ett slags djur. 

Vilken typ av djur är en vårtbitare? (Insekt) 

31. Ute i naturen kan man ibland stöta på ormar. En giftig orm som finns i Sverige är svart, 

brun eller grå och har ett sick-sackmönster på ryggen. Vad kallas den ormen? (Huggorm) 

32. Kon är ett djur som vi människor från många livsmedelsprodukter från. Vad är en 

livsmedelsprodukt? (Mat) 

33. Korna har ett speciellt matsmältningssystem som gör att de kan tugga gräs, svälja ner 

gräset och sedan kommer gräset upp igen så att kon tuggar på samma gräs en gång till. Vad 

kallas det när en ko gör så? (Kon idisslar) 

34. Höns är en vanlig djurart på bondgårdar. Höns äter det mesta, till och med grus! Men 

varför äter hönorna grus? (För att gruset maler sönder maten i hönans mage) 

35. Ibland kan man se stora fält som är täcka av massor med gula blommor. Dessa gula 

blommor sitter på en växt som vi människor har mycket nytta av, vi gör exempelvis olja av 

växtens frön. Vad heter växten? (Raps) 

36. I Sverige växer det olika slags sädesslag. De fyra vanligaste sädesslagen heter råg, korn, 

havre och…? (Vete) 

37. En anledning till varför vi tvättar händerna efter toalettbesök är att vi vill skölja bort 

bakterier. Men varför vill vi göra det? (För att vi inte ska bli sjuka) 

38. Mat är viktigt att äta för att vi ska fungera. Men det finns viss typ av mat som inte är så bra 

att få i sig för mycket av. Sådan mat innehåller ett ämne som gör oss pigga fort och sedan 

trötta. Vilket ämne är det? (Socker)  

39. Tallriksmodellen är en modell som visar på hur mycket vi bör äta av olika typer av mat. 

Hur mycket grönsaker tycker tallriksmodellen att vi ska ha på tallriken? Halva tallriken, 

hela tallriken eller inga grönsaker alls? (Halva tallriken) 

40. För att må bra så behöver du bland annat mat, sömn, motion och sociala relationer. Vad 

menas med sociala relationer? (Att du träffar människor, till exempel vänner och familj) 

41. Inuti kroppen har vi ben som bildar skelettet. Skallbenet är det ben som sitter runt vår 

hjärna och skyddar den. Men vad heter skallbenet med ett annat namn? (Kranium) 

42. En vuxen människa har över 200 ben i kroppen. Vad kallas det ben som sitter mellan 

lårbenet och vadbenet och som skyddar knäet? (Knäskål) 

43. Människan har över 600 muskler i kroppen. Vad heter den största muskeln? (Lårmuskeln) 

44. Hjärtat är en muskel som sitter i bröstkorgen. Vad har hjärtat för uppgift? (Att pumpa runt 

blodet) 

45. I blodet finns det blodplättar och röda blodkroppar. Det finns också en annan typ av 

blodkropp som hjälper oss att göra oss friska. Vad heter de? (Vita blodkroppar) 
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46. Tänderna är viktiga för att vi ska kunna tugga maten. Tändernas yta består av ett hårt ämne. 

Vad heter det ämnet? (Emalj) 

47. Inne i tanden finns ett litet hålrum som är fullt med bland annat nervtrådar. Vad heter det 

området? (Pulpan) 

48. Innan vi får våra vuxentänder har vi mjölktänder som vi tappar. Hur många mjölktänder 

har vi? (20 stycken) 

49. För att vi ska kunna sitta utan att få ont så har vi en kroppsdel som är som en slags 

”inbyggd kudde” som är delad i två delar. Vad heter den kroppsdelen? (Rumpan) 

50. Tarmarna är några av våra inre organ. En tarm är cirka sex meter lång! Vilken tarm är det? 

(Tunntarmen) 

51. Inre organ är de organ som sitter inuti våra kroppar. Ett organ vi använder för att andas 

heter luftstrupen. Luften åker in genom luftstrupen och ner i två stora organ som fylls med 

luft, och sedan åker luften ut. Vilka organ är det? (Lungorna) 

52. Människan har fem olika sinnen, två av dem är hörsel och syn. Vad kallas de andra tre 

sinnena? (Smak, känsel och lukt) 

53. På tungan sitter små mottagare för smak. Vad kallas dessa mottagare? (Smaklökar) 

54. Man brukar säga att vi människor kan känna av fem olika typer av smaker. Dessa är sött, 

salt, surt, beskt och, ja, vilken är den sista smaken? (Umami) 

55. Pupillen är den svarta fläcken i ögat där ljuset åker in, så att vi kan se. Men vad är pupillen 

egentligen? (Ett hål) 

56. Öronen är de kroppsdelar som vi använder när vi hör. Inuti örat finns det en liten bit skinn 

som vibrerar då ljudvågorna kommer in i örat. Vad heter den? (Trumhinnan) 

57. För att vi människor ska kunna använda ett av våra sinnen så måste vi ha fungerande 

känselreceptorer. Vilket sinne är det som använder känselreceptorer? (Känseln) 

58. Smaksinnet hör ihop med att annat sinne. Det andra sinnet påverkar hur mycket smak vi 

kan känna. Vilket sinne är det som hör ihop med smaksinnet? (Luktsinnet) 

59. När du kastar upp ett föremål i luften så faller det snart ner mot marken. Vilken kraft är det 

som gör att föremålet faller neråt? (Tyngkraft, dragningskraft, eller gravitationskraft) 

60. Om du och en kompis gungar på en gungbräda så kan det hända att gungbrädan är i balans, 

om du och kompisen väger lika mycket. Vad kallas det när en gungbräda är i balans? 

(Jämvikt). 

61. Metallföremål som stekpannor och grytor är gjorda av materialet järn. Det finns andra 

metallföremål som är lättare, till exempel läskburkar. Vilket material är dessa burkar gjorda 

av? (Aluminium) 

62. Glas är ett material som ofta används till olika behållare som till exempel burkar och 

flaskor. Men vad är glas gjort av från början? (Sand) 

63. Tyger används bland annat för att göra kläder. Ofta är tyg gjort av material från växter och 

djur. Fleece är ett slags tyg som däremot är tillverkat av något annat. Vad är fleece bland 

annat gjort av? (Petflaskor) 

64. Nytt papper är ibland gjort av gammalt papper. Det kallas att man har återvunnit pappret. 

Men vad är papper gjort av från början? (Trä)  

65. Vatten kan ha olika former. Tre typer av former som vatten har är fast, flytande eller gas. 

Vad kallas vatten som är i fast form? (Is) 

66. Vatten kokas ofta för att till exempel användas till matlagning. Hur många grader är vattnet 

när det kokar? (100 grader) 

67. När vatten blir varmt av solen, i exempelvis ett hav så förångas vattnet och blir vattenånga. 

Vad kallas förångning med ett annat ord? (Avdunstning). 

68. Vad kallas det när vattenånga kyls ner och det bildas vattendroppar? (Kondensering) 
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69. Luften består av olika gaser, två av gaserna är syre och koldioxid. Vilken annan gas är den 

vanligaste gasen i luften? (Kväve) 

70. När vi människor andas in luft så andas vi in syre, men vi andas ut en annan gas. Vilken 

gas är det? (Koldioxid) 

71. Trädens blad använder gasen koldioxid och omvandlar den till en annan gas, som är 

livsviktig för oss människor. Vilken gas är det? (Syre) 

72. Om du blandar en tesked salt med lite ljummet vatten så ser du att saltet löser upp sig och 

inte syns längre. Vad kallas det när ämnen löser sig i varandra. Man har gjort en…? (Man 

har gjort en lösning) 

73. Om du blandar sand och vatten så märker du ganska snart att sanden inte kommer att lösa 

upp sig. Istället kan du se både sandkornen och vattnet. Vad kallas det när man kan se de 

olika delarna, en…..? (Blandning) 

74. Om du vill få smutsigt vatten rent så kan du sila vattnet genom en sil och sedan genom ett 

kaffefilter. Vad kallas det när vattnet renas på det sättet? (Filtrering) 

Frågor till frågekort: BILD 

1. Ibland kan man se tavlor med bilder på utvalda framlagda föremål, ofta frukter och 

grönsaker. Vad kallas det när man lägger fram några föremål som man målar av? 

(Stilleben) 

2. En vanlig bildteknik går ut på att man använder små bitar av papper och klister för att 

exempelvis skapa små skulpturer. Vad kallas den tekniken? (Papier-maché) 

3. Akvarellfärg är en slags färg som blandas med vatten innan man målar med den. I skolan 

används en enklare typ av akvarellfärg. Vilken sorts färg är det? (Vattenfärg) 

4. Vilka är de tre grundfärgerna? (Blå, röd och gul) 

5. Vilken färg får du om du blandar röd och gul? (Orange) 

6. Vilken färg får du om du blandar blå och gul? (Grön) 

7. Vilken färg får du om du blandar blå och röd? (Lila) 

8. Hur gör du om du vill blanda till färgen vit med målarfärg, genom att använda andra 

målarfärger? (Det går inte) 

9. Om du målar av någon så kallas det att du har gjort ett proträtt. Men vad heter det om du 

målar av dig själv? (Självportträtt) 

10. Förgrunden i en bild är det som finns längst fram i bilden. Men vad kallas det som ligger 

längts bak i bilden? (Bakgrund) 

11. När en konstnär målar används bland annat penslar och färg. Ibland använder konstnären 

även en platt skiva där färgen kan klickas ut och sedan blandas. Vad heter den skivan? 

(Palett) 

12. Kameror använder vi för att ta bilder. Dessa bilder kallas bland annat för foton. Men vilket 

ord är foton en förkortning av? (Fotografier) 

13. En vanlig bildteknik går ut på att man använder små bitar av papper och klister för att 

exempelvis skapa små skulpturer. Vad kallas den tekniken? (Papier-maché). 

14. Lera är ett material som kan användas till att göra exempelvis skulpturer och skålar. Vad 

kallas föremål som är gjorda av lera? (Keramik) 

Frågor till frågekort: TEKNIK 

1. Vad kallas den del på exempelvis en dörr som sitter fast i både dörren och väggen, och som 

gör att dörren går att öppna? (Gångjärn) 



 

58 

 

2. En uppfinning som har haft stor betydelse för den tekniska utvecklingen är något som 

används både till bilar, skateboards och vissa resväskor. Vad är det? (Hjulet) 

3. Människor har alltid velat flyga som fåglarna. Flygplanet är en uppfinning som faktiskt kan 

flyga. Vad kallas de utstickande ”armarna” på flygplanets båda sidor? (Vingar) 

4. Det finns olika sätt att sätta ihop papper. Man kan till exempel använda en häftapparat. Vad 

heter det lilla metallföremål som skjuts ut av häftapparaten och som sammanfogar papper? 

(Häftklammer). 

5. Om ett flygplan går sönder i luften så kan piloten behöva kasta sig ut ur planet. För att 

sakta ner farten mot marken så kan en speciell uppfinning gjord ett stort tygstycke 

användas. Vad kallas en sådan uppfinning? (Fallskärm) 

6. Om du är ute och åker bil och det regnar ute så blir bilens ruta svår att se igenom. Då kan 

man använda en uppfinning som sitter fast på bilen för att torka bort regnet. Vad kallas 

denna uppfinning? (Vindrutetorkare). 

7. Om du är på kalas och ni dricker saft så brukar det ibland finnas en uppfinning som gör att 

du inte behöver lyfta saftglaset för att dricka saften. Uppfinningen ofta avlång och gjord av 

plast. Vad heter den? (Sugrör) 

8. Om du vill att ett papper ska bli mindre så kan du använda en uppfinning som består av två 

knivar som sitter ihop. Uppfinningen har ofta handtag av plast. Vad kallas en sådan sak? 

(Sax) 

9. Bläck och tusch är två exempel på pennor. En annan penna har färg som går att sudda bort. 

Färgen kommer från ett grått ganska hårt stift. Vad kallas en sådan sorts penna? 

(Blyertspenna) 

10. Förr i tiden fanns det andra sätt att nå varnadra än de sätt vi har idag. Bland annat fanns ett 

slags alfabet som bestod av prickar och streck, eller så kallade korta och långa. Vad kallas 

detta alfabet? (Morsealfabetet) 

11. Om en bit bröd har fastnat i brödrosten, varför ska man INTE använda ett redskap av 

metall för att försöka fiska upp brödbiten? (Metall leder ström och man kan få en stöt) 

12. Att använda hårtorken samtidigt som du badar badkar kan vara mycket farligt. Varför ska 

man inte använda elektriska föremål nära vatten? (För att vatten leder ström och man kan 

få en stöt). 

Frågor till frågekort: ENGELSKA 

1. Några engelska ord för olika djur är dog, cat och bird. Men vad heter häst på engelska? 

(Horse) 

2. Table och Chair är två föremål som du ofta använder. Vad betyder table och chair? (Bord 

och stol). 

3. Om du pratar engelska med någon och vill berätta att du gillar att simma. Vad säger du då? 

(I like to swim) 

4. Många människor åker bil till jobbet. Vad heter bil på engelska? (Car) 

5. Hur stavas ordet ”welcome” på engelska? (Welcome) 

6. Hur stavas ordet ”bread” på engelska? (Bread) 

7. Om du pratar engelska med någon och du vill berätta att du Inte tycker om att titta på tv, 

vad säger du då? (I don´t like to watch tv) 

8. Om du pratar med en person som säger att den är intresserad av soccer, vad är det då den är 

intresserad av? (Fotboll) 

9. Om någon frågar vad du tycker om att göra, och du svarar ”I like to bake”. Vad är det då 

du tycker om att göra? (Baka) 
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10. Om någon ska berätta en saga så börjar ofta sagan med ”Det var en gång..”. Hur brukar 

sagor ofta börja på engelska? (”Once upon a time…”) 

11. Om en person som pratar engelska frågar dig ”How do you do?”. Vad har personen då 

frågat? (Hur mår du). 

12. Om du frågar en engelskpratande person något, och den svarar ”I am ten years old”, vad 

har du då mest troligt frågat (på engelska)? (How old are you?) 

13. Fortsätt sången ”Twinkle twinkle little…”? (Star) 

Frågor till frågekort: SO 

1. För 100 år sedan i Sverige var det vanligt att flytta hem till en familj för att arbeta med att 

ta hand om djuren, jordbruket och hushållet. Vad kallades dessa personer? (Piga eller 

dräng) 

2. Vad kallas en person som har behövt fly från sitt hemland exempelvis på grund av krig? 

(Flykting) 

3. Förr bodde många människor i Sverige på landsbygden. Idag bor många människor i 

tätorter. Men vad är en tätort? (En stad eller ett större samhälle där husen står ganska nära 

varandra) 

4. Det finns en lag som säger att man inte får mobbas. Vad är mobbning? (Det är när någon 

ofta blir retad eller inte får vara med) 

5. Enligt lag måste bilar stanna vid ett övergångsställe ifall en person vill gå över. Vad kallas 

den lagen? Ledtråd: Lagen är döpt efter ett djur. (Zebralagen) 

6. När ett trafikljus visar grön gubbe får du gå över gatan. Men varför måste du ändå titta 

efter bilar? (Alla bilar kanske inte stannar) 

7. Varför behöver man ha reflexer på sig när det är mörkt? (För att synas bättre ifall det till 

exempel kommer en bil) 

8. Om man cyklar när det är mörkt måste ens cykel ha reflexer. Vilka färger ska reflexerna ha 

och var på cykeln ska de sitta? (Bak-röda, fram-vita, på hjulen-orange) 

9. Om man cyklar när det är mörkt måste ens cykel ha lampor. Vilka färger ska lamporna ha 

och var på cykeln ska de sitta? (Bak-röda, fram-vita) 

10. Du får inte gå över gatan när trafikljuset visar en röd gubbe. Vilken färg har gubben när du 

får gå över? (Grön) 

11. På landsbygden finns mycket skog, odlad mark och bondgårdar. Vilken av dessa saker 

kommer inte från en bondgård: ägg, kött, fiskpinnar eller mjöl? (Fiskpinnar) 

12. I Sverige finns det mycket barrskog. Marken i barrskogen består av en blandning av jord, 

grus och stenar. Vad kallas den jorden? (Moränjord) 

13. I lövskogar hittar vi träd såsom bok, ek och lönn. I vilken del av Sverige finns det mest 

lövskog? (I södra Sverige) 

14. I norra Sverige finns det fjäll. Vad är fjäll? (Det är höga berg) 

15. Väder är hur det ser ut ute just nu, eller några dagar framåt. Det kan till exempel vara 

soligt, blåsigt eller regnigt. Men vad är klimat? (Hur vädret är under en lång tid på en 

särskilt plats) 

16. För några hundra år sedan i Sverige var det inte lärare som lärde barn att läsa och skriva. 

Vilka var det som gjorde det? (Präster och prästers medhjälpare) 

17. För några hundra år sedan var det viktigt att vara kristen i Sverige. Ibland åkte prästen runt 

och kontrollerade om folket kunde berättelserna från Bibeln. Vad kallades detta? 

(Husförhör) 

18. De kristnas heliga byggnad heter kyrka. Vad heter judarnas heliga byggnad? (Synagoga) 
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19. Muslimernas heliga bok heter Koranen. Vad heter deras heliga byggnad? (Moské) 

20. I Sverige har alla barn skolplikt. Vad menas med skolplikt? (Att alla barn i Sverige måste 

gå i skolan) 

21. Vilket nummer är det till räddningstjänst? (112) 

22. Vilket nummer ska du ringa ifall det brinner? (112) 

23. I vilken världsdel ligger Sverige? (Europa) 

24. USA ligger i Nordamerika. Vilken världsdel ligger söder om Nordamerika? (Sydamerika) 

25. I vilken världsdel ligger till exempel Thailand, Kina, Irak och Syrien? (Asien) 

26. Indien ligger i Asien. Vilket världshav ligger under Indien? (Indiska oceanen) 

27. Vilket världshav ligger mellan Europa och Nordamerika? (Atlanten) 

28. Det tre största världshaven heter Atlanten, Indiska oceanen och… ja vadå? (Stilla havet) 

29. På stenåldern var människorna först jägare. Sedan började de odla marken. Vad blev 

människorna då? (Bönder) 

30. När den stora isen började smälta bort i Sverige började träd, lav och mossa att växa. Då 

kom stora djur dit för att äta på lavarna. Sen kom människorna dit för att jaga och äta detta 

djur. Vad var det för djur? (Ren) 

31. Mitt i stenåldern blev det så varmt i Sverige att människorna kunde gå runt nakna. Det 

växte till och med vindruvor i södra Sverige! Denna värme varade i 3000 år. Vad kallas 

denna tid? (Värmetiden) 

32. Forntiden är uppdelad i stenåldern, bronsåldern och… ja vadå? (Järnåldern) 

33. Under stenåldern gjorde man redskap av bland annat sten, ben och trä. Vad kallas den 

speciella sten som de gjorde spetsarna till spjut och pilar av? (Flintsten) 

34. När en hövding dog på stenåldern öppnade man hans familjegrav som var byggd av stora 

stenar. Man bar hödingen genom en kort tunnel till en gravkammare. Vad kallas en sådan 

grav? (Gånggrift) 

35. På bronsåldern kunde man göra smycken och vapen av brons. Brons är en blandning av två 

metaller, vilka? (Koppar och tenn) 

36. På bronsåldern arbetade männen med jordbruk, jakt och fiske. Ibland tog de hjälp av slavar 

som gjorde det tyngsta arbetet. Vad kallas dessa slavar med ett annat ord? (Trälar) 

37. På bronsåldern hade människorna inte uppfunnit skriften, istället ritade de. De ristade in 

bilder på till exempel båtar, djur och människor på släta klippor. Vad kallas de inristade 

bilderna? (Hällristningar) 

38. När en rik person dog på bronsåldern begravdes den iklädd sina finaste kläder i en kista. 

Alla i samma släkt begravdes på samma ställe. Sedan la man sten och jord ovanpå kistorna 

så det blev en kulle. Vad kallas en sådan gravplats? (Storhögar) 

39. Slutet av järnåldern kallas för vikingatiden. Vad kallas de skrivtecken som vikingar 

använde? (Runor) 

40. Runstenar blev vanliga i slutet av järnåldern. Vad kallas runornas alfabet? (Futharken) 

41. När det blev krig på forntiden byggdes borgar där människorna kunde ta skydd. Vad kallas 

dessa borgar idag? (Fornborgar) 

42. För många tusen år sedan var hela Sverige täckt av is. I isen frös stora stenblock fast. När 

isen smälte trillade dessa stenblock av lite här och där. Vad kallas dessa stenblock? 

(Flyttblock) 

43. På klippor kan man ibland se djupa repor. När hela Sverige var täckt av is, fanns det stenar 

i isen som repade klipporna när isen rörde på sig. Vad kallas dessa repor? (Isräfflor) 

44. I den is som täckte hela Sverige för tusentals år sedan fanns det tunnlar där grus och sten 

samlades. När isen smälte låg stenarna och gruset kvar som avlånga höjder. Vad kallas 

dessa höjder? (Rullstensåsar) 
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45. Några av veckans dagar har fått namn efter de gamla nordiska gudarna. Onsdag har fått sitt 

namn efter guden Oden. Vilken gud har gett sitt namn till torsdag? (Tor) 

46. I den nordiska mytologin var Freja kärlekens gud. Vad hette krigets gud? (Oden) 

47. Hur trodde man under forntiden att man kunde skydda sig från oväder, sjukdomar och 

svält? (Genom att offra någonting till gudarna) 

48. Med vilken religion förknippas Davidsstjärnan? (Judendomen) 

49. Med vilken religion förknippas korset? (Kristendomen) 

50. Med vilken religion förknippas halvmånen? (Islam) 

51. För ungefär 2000 år sedan föddes en kille som är viktig för Kristendomen. Vad hette han 

och vilken högtid firas för att han föddes? (Han hette Jesus och det firas jul) 

52. Varje fredag börjar judarnas heliga dag. Vad heter den? (Sabbat) 

53. Inom judendomen heter ledaren och läraren Rabbin. Vad heter den heliga skriften? (Tora) 

54. När muslimer ber är de alltid vända mot en speciell stad, vilken? (Mekka) 

55. Inom islam finns det en månad där de vuxna fastar. När månaden är slut blir det fest och 

barnen får paket. Firandet kallas Id al-fitr. Men vad kallas månaden? (Ramadan) 

56. En profet är en människa som sägs få uppdrag av Gud. Muslimerna kallar sin Gud Allah. 

Vad heter hans profet? (Muhammed) 

57. I Gamla testamentet kan man läsa om de första människorna, enligt judar och kristna. Vad 

hette de? (Adam och Eva) 

58. I Gamla testamentet står det om Noa som vid en översvämning räddade sin familj och flera 

djur i en båt. Vad hette båten? (Noas ark) 

59. När Mose var vuxen sägs det att han fick uppdrag av Gud. Han skulle leda sitt folk till ett 

annat land där de skulle slippa vara slavar. Men var hittades Mose som bebis? (I en korg i 

vassen) 

60. Några judiska ledare tyckte att Jesus hånade Gud och dömde därför Jesus till döden. Hur 

dog Jesus? (Han korsfästes) 

61. Hur går fortsättningen på denna psalm? ”Den blomstertid nu kommer med…” ( lust och 

fägring stor) 

62. Hur går fortsättningen på denna psalm? ”En vänlig grönskas rika dräkt har…” (smyckat dal 

och ängar) 

63. Det är bra för miljön att sortera skräp efter vilket material skräpet är gjort av. Exempelvis 

glas och plast. Vad kallas det när man sorterar skräp? (Källsortering) 

64. Att ofta åka bil är inte bra för naturen. Detta för att avgaserna innehåller gifter som förstör 

miljön. För att vara mer miljövänlig kan man åka med kollektivtrafiken. Ge ett exempel på 

vad det kan vara. (Tåg, tunnelbana, buss, spårvagn) 

65. Vilken av dessa räknas inte som en mänsklig rättighet för barn: Rätten till att ha ett namn, 

rätten att få gå i skolan eller rätten att spela tv-spel? (Rätten att spela tv-spel) 

66. I FN:s barnkonvention står det regler som helst ska gälla alla barn i hela världen. Hur länge 

är man ett barn? (Tills man fyller 18 år) 

67. Nästan alla länder är medlemmar i Förenta Nationerna. Hur förkortas det? (FN) 

68. Vad kallas den som är ledare för ett klassråd och som ger ordet? (Ordförande) 

69. Vad kallas den som skriver ner det som diskuteras och bestäms på ett klassråd? 

(Sekreterare) 

70. Vad ungefär kostar en liter mjölk? (Svar mellan 5 och 12 kr är godkänt) 

71. När man handlar i en affär kan man oftast betala med kort eller kontant. Vad menas med 

kontant? (Att man handlar med sedlar och mynt) 

72. Vad ungefär kostar det att gå på bio i Sverige? 10 kr, 100 kr eller 1000 kr? (100 kr) 
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73. För att kunna läsa på en karta är det bra att kunna väderstrecken. Vad heter de fyra 

väderstrecken? (Norr, söder, öster, väster) 

74. Järnåldern började 500 år före Kristus och höll på i 1500 år. När slutade järnåldern? (År 

1000 e. Kr.) 

75. Vilken tid finns mellan dåtid och framtid? Alltså den tid som varar just nu. (Nutid) 

Frågor till frågekort: MUSIK 

1. Det finns ett sångsätt där en person börjar sjunga, efter någon mening börjar nästa och så 

vidare. Broder Jakob brukar sjungas på detta vis. Vad kallas detta sångsätt? (Kanon) 

2. Man kan säga att noter är musikens alfabet. När någon ska spela eller sjunga en sång 

behövs ofta ett papper med noter på, så personen vet hur den ska spela. Vad kallas detta 

papper? (Notblad) 

3. Ett vanligt slagverksinstrument är trumma. På trumman kan man trumma med händerna 

eller med en… ja vadå? En ledtråd är att den ofta är av trä. (Trumpinne eller trumstock) 

4. Säg ett stort instrument som har svartvita tangenter? (Piano, keyboard, synt, flygel eller 

orgel) 

5. Gitarr och fiol har flera saker gemensamt. En av dessa saker rimmar på ”ängar”. Vad är 

det? (Strängar) 

6. Hur börjar den svenska nationalsången? (Du gamla du fria) 

7. Fortsätt sången: Blinka lilla stjärna där hur… (jag undrar var du är) 

8. Fortsätt sången: Bä bä vita lamm… (har du någon ull) 

9. Fortsätt sången: Midnatt råder, tyst det är i… (husen) 

Frågor till frågekort: MATEMATIK 

1. Första, andra, tredje… Vad kommer sen? (Fjärde) 

2. Vilket värde har siffran 2 i detta tal (visa upp, men göm svaret med fingret) 5231 (200) 

3. Vilket värde har siffran 7 i detta tal (visa upp, men göm svaret med fingret) 275 (70) 

4. Nova delar en pizza i fyra delar. Hon äter upp en fjärdedel av pizzan. Hur många delar av 

pizzan är kvar? (Tre fjärdedelar) 

5. Ali äter en halv tårta. Hur kan man skriva det som ett bråk? ( 
1

2
) 

6. Fyra gånger tre är tolv. Men vad är tolv delat på fyra? (Tre) 

7. Är det rimligt att Kevin, 9 år, är 142 cm lång? (Ja) 

8. Är det rimligt att 600 + 450 är lika med 700? (Nej) 

9. Fortsätt talmönstret: 6, 12, 18, 24… (30) 

10. Fortsätt talmönstret: 80, 75, 70, 65… (60) 

11. En kvadrat har fyra hörn. Hur många hörn har en rektangel? (Fyra) 

12. En sträcka har två ändpunkter. Hur många ändpunkter har en linje? (Inga) 

13. Det finns tre sorters vinklar. Trubbiga, räta och…? (Spetsiga) 

14. En triangel har tre sidor. Hur många sidor har en kvadrat? (Fyra) 

15. Det är 10 centimeter på en decimeter. Men hur många centimeter är det på en meter? (100 

cm) 

16. Helmi börjar se på en film klockan halv fyra på eftermiddagen. Filmen är 90 minuter lång. 

Vad är klockan när filmen är slut? (Fem, 17:00) 

17. Varför kan inte Olle väga 50 meter? (För att meter inte är en enhet för vikt) 

18. Pål har 3 sudd. Vera har dubbelt så många sudd som Pål. Fatima har dubbelt så många 

sudd som Vera. Hur många sudd har Fatima? (12) 
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19. Det finns hälften så många giraffer som zebror på djurparken. Det finns 22 zebror. Hur 

många giraffer finns det på djurparken? (11 giraffer) 

20. Prioriteringsregeln kallas den regel som säger i vilken ordning vi ska räkna, ifall ett tal 

innehåller olika räknesätt. Vad ska man räkna före man räknar addition och subtraktion? 

(Division och multiplikation) 

Frågor till frågekort: SVENSKA 

1. Vilket av dessa är en vanlig början för en klassisk saga? A. Elefanten är ett däggdjur… B. 

Det var en gång… C. Kära dagbok… (Det var en gång) 

2. Vad är detta för bokstav? (visa upp, men göm svaret med fingret) [g] (Gg) 

3. Vilket tecken kommer efter en fråga? (Ett frågetecken (?)) 

4. Hur stavas ordet ”och”? (Och) 

5. Hur stavas ordet simma? (Simma) 

6. Vilket tecken ska vara i slutet av en mening där någon ropar någonting? (Ett utropstecken 

(!)) 

7. Vilken bokstav kommer mellan M och O i alfabetet? (N) 

8. Vilka är de nio vokalerna? (A, E, I, O, U, Y, Å, Ä, Ö) 

9. Vilken av dessa rimmar på ”pant”? Svamp, tant eller bok. (Tant) 

10. Vad heter författaren som skrivit om Mumintrollet? (Tove Jansson) 

11. Vem har skrivit om Krakel Spektakel? (Lennart Hellsing) 

12. Vem har skrivit om Emil i Lönneberga och Ronja Rövardotter? (Astrid Lindgren)   

13. Vem har skrivit böckerna om Harry Potter? (J.K. Rowling) 

14. Elsa Beskow heter en känd svensk författare. Hon ritade också ibland till sina berättelser. 

Vad kallas det yrke där man ritar bilder till en bok? (Illustratör) 

15. Vad är du om du är ilsken? (Arg) 

16. Vad är du om du är nedstämd? (Ledsen)  
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SO 
 

Fråga: 
 

35. På bronsåldern kunde 
man göra smycken och 

vapen av brons. Brons är 
en blandning av två 

metaller, vilka? 

 
 

 
Svar: 

 

Koppar och tenn 

NO 
 

Fråga: 
 

36. I Sverige växer det 
olika slags sädesslag. De 

fyra vanligaste 
sädesslagen heter råg, 

korn, havre och…? 

 
 

 
Svar: 

 

Vete 

MATEMATIK 
 

Fråga: 
 

2. Vilket värde har siffran 2 
i detta tal? (Visa upp, men 
göm svaret med fingret) 

 

5231 
 

Svar: 

 
200 

ENGELSKA 
 

Fråga: 
 

4. Många människor åker 
bil till jobbet. Vad heter bil 

på engelska? 
 
 
 
 
 

Svar: 

 
Car 

6.7  Bilaga 7: Exempel på frågekort 
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6.8  Bilaga 8: Underlag för individualisering 

 

Underlag för individualisering 
Namn:_____________________________ 

I detta dokument är det meningen att du kan dokumentera resultatet över din spelomgång. Åtta 

spelomgångar kan dokumenteras. Dra gärna streck i olika färger, en färg för ”kan” och en färg för 

”öva mer”. 

Centralt innehåll ur Lgr 11 i: SO             Datum:         
Exempel  

Fråga: 5-10 Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett 
säkert sätt. 
Här visas att du svarat rätt på två frågor och missat en fråga. 

II 
I 

       

Fråga: 1 Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger 
och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. 
Minnen berättade av människor som lever nu.  

        

Fråga: 2-3 Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta 
kan ha för orsaker och få för konsekvenser.  

        

Fråga: 4 Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott 
och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet 
och relationer.  

        

Fråga: 5-10 Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett 
säkert sätt.  

        

Fråga: 11-15 Förutsättningar i natur och miljö för befolkning 
och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.  

        

Fråga: 16-17 Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i 
tiden.  

        

Fråga: 18-19 Religioner och platser för religionsutövning i 
närområdet.  

        

Fråga: 20-22 Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, 
räddningstjänst och skola.  

        

Fråga: 23-28 Jordgloben. Kontinenternas och världshavens 
lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på 
länder och platser som är betydelsefulla för eleven.  

        

Fråga: 29-31 Människans uppkomst, vandringar, samlande och 
jakt samt införandet av jordbruk.  

        

Fråga: 31-41 Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och 
järnålder.  

        

Fråga: 39-44 Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i 
naturen och i språkliga uttryck.  

        

Fråga: 45-47 Berättelser om gudar och hjältar i antik och 
nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.  

        

Fråga: 48-62 Några högtider, symboler och berättelser inom 
kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln 
och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.  

        

Fråga: 11, 63-64 Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel 
frågor om trafik, energi och matvaror.  
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Fråga: 65-67 Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla 
människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med 
konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).  

        

Fråga: 68-69 Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och 
genomförs.  

        

Fråga: 70-72 Pengars användning och värde. Olika exempel på 
betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan 
kosta.  

        

Fråga: 73 Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och 
fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. 
Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till 
exempel plats, läge och gräns.  

        

Fråga: 74-75 Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och 
framtid. 

        

Centralt innehåll ur Lgr 11 i: MUSIK         
Fråga: 1 Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och 
växelsång samt ensemblespel.  

        

Fråga: 2 Musiksymboler, bilder och tecken.         

Fråga: 3-5 Olika instrument från grupperna blås, sträng, 
tangent och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och 
ser ut.  

        

Fråga: 6-9 Musik som knyter an till elevens vardagliga och 
högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av 
de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk 
barnvisetradition.   

        

Centralt innehåll ur Lgr 11 i: MATEMATIK         
Fråga: 1 Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan 
delas upp och hur de kan användas för att ange antal och 
ordning.  

        

Fråga: 2-3 Hur positionssystemet kan användas för att beskriva 
naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i 
några olika kulturer genom historien. 

        

Fråga: 4-5 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan 
benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk 
förhåller sig till naturliga tal.  

        

Fråga: 6 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt 
användning i olika situationer.  

        

Fråga: 7-8 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och 
uppskattningar. 

        

Fråga: 9-10 Hur enkla mönster i talföljder och enkla 
geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.  

        

Fråga: 11-14 Grundläggande geometriska objekt, däribland 
punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, 
koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. 
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.  

        

Fråga: 15-17 Jämförelser och uppskattningar av matematiska 
storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga 
nutida och äldre måttenheter.  

        

Fråga: 18-19 Olika proportionella samband, däribland dubbelt 
och hälften. 
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Centralt innehåll ur Lgr 11 i: BILD         
Fråga: 1-10 Teckning, måleri, modellering och konstruktion.  
 

        

Fråga: 4-8, 10 Olika element som bygger upp en bild: färg, 
form, linje, yta samt för-och bakgrund.  

        

Fråga: 11-12 Några verktyg för teckning, måleri, modellering, 
konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.  

        

Fråga: 2, 13 Plana och formbara material, till exempel papper, 
lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika 
bildarbeten.  

        

Centralt innehåll ur Lgr 11 i: ENGELSKA         
Fråga: 1-9  
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  

        

Fråga: 1, 3-4, 7-9  
Intressen, personer och platser.  

        

Fråga: 10 Sånger, ramsor, dikter och sagor.         

Fråga: 11-12  
Enkla presentationer. 

        

Fråga: 13 Sånger, ramsor och dramatiseringar         

Centralt innehåll ur Lgr 11 i: SVENSKA         
Fråga: 1 Strategier för att skriva olika typer av texter med 
anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

        

Fråga: 2 Handstil och att skriva på dator.         

Fråga: 3-6 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, 
frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt 
förekommande ord i elevnära texter.  

        

Fråga: 7-8  
Alfabetet och alfabetisk ordning.  

        

Fråga: 9 Berättande texter och poetiska texter för barn från 
olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, 
ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, 
sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 
människors upplevelser och erfarenheter. 

        

Fråga: 10-14 Några skönlitterära barnboksförfattare och 
illustratörer. 

        

Fråga: 15-16 Ord och begrepp som används för att uttrycka 
känslor, kunskaper och åsikter. 

        

Centralt innehåll ur Lgr 11 i: TEKNIK         
Fråga: 1-2 Några vanliga föremål där enkla mekanismer som 
hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, 
till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. 

        

Fråga: 3 Några vanliga tekniska lösningar där människan 
härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild 
för förvaringskärl.  

        

Fråga: 4, 7-8 Material för eget konstruktionsarbete. Deras 
egenskaper och hur de kan sammanfogas.  

        

Fråga 1-9 Några föremål i elevens vardag och hur de är 
anpassade efter människans behov.  
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Fråga: 10 Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över 
tid.  

        

Fråga: 11-12 Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när 
man hanterar elektricitet.  

        

Centralt innehåll ur Lgr 11 i: NO         
Fråga: 1-10 Jordens, solens och månens rörelser i förhållande 
till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens 
utseende vid olika tider på året.  

        

Fråga: 11-15, 17, 21-22, 24, 28 Årstidsväxlingar i naturen och 
hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och 
anpassningar till olika årstider. 

        

Fråga: 15-36 Djur och växter i närmiljön och hur de kan 
sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några 
vanligt förekommande arter.  

        

Fråga: 37-40 Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och 
sociala relationer för att må bra.  

        

Fråga: 41-51, 53, 55-56 Människans kroppsdelar, deras namn 
och funktion.  

        

Fråga: 52-58 Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, 
smak och doft med hjälp av olika sinnen.  

        

Fråga: 59 Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek 
och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.  

        

Fråga: 60 Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i 
lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.  

        

Fråga: 61 Materials egenskaper och hur material och föremål 
kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, 
ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.  

        

Fråga: 62-64 Människors användning och utveckling av olika 
material genom historien. Vilka material olika vardagliga 
föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.  

        

Fråga: 65-68 Vattnets olika former: fast, flytande och gas. 
Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, 
kondensering, smältning och stelning.  

        

Fråga: 69-71 Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan 
observeras.  

        

Fråga: 72-74 Enkla lösningar och blandningar och hur man kan 
dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom 
avdunstning och filtrering.  

        

 

 


