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Förord 
 
Efter stundtals mycket krångel med datorer, scheman och trånga lokaler är arbetet äntligen 
färdigt. Därför vill vi ta tillfället i akt och tacka alla som gjort vårt examensarbete möjligt. Först 
och främst vill vi tacka våra praktikklasser som ställt upp på vårt arbete men även rektor Gunnar 
Nordin som ordnat vissa praktiska saker runt vårt arbete. Våra praktikhandledare Ann- Charlotte 
Petterson, Anna-Lena Forsberg och Ewa Widebro som visat stor entusiasm och flexibilitet under 
vår praktikperiod. Vi vill också tacka vår vetenskaplige handledare Lisbeth Lindström som alltid 
har bemött oss med stor glädje och uppmuntran, vilket gett oss nya krafter att gå vidare. Vi vill 
också rikta ett tack till bibliotekarien Carina och expiditionsassistenten Pia som hjälpt oss med 
bokningar av lokaler m m. Ett stort tack också till våra datatekniker Bosse och Ivar som sett till 
att datorerna fungerat samt att programvaran installerats. Samt alla övriga som på endera sättet 
varit delaktiga i vårt arbete. Ett stort tack till er alla. 
 
 
 
Storuman 2004-12-06 
 
Anna Larsson, Greger Grubbström, Matilda Fjällström     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att undersöka om elevernas studiemotivation förbättrades med 
hjälp av pedagogiska dataspel och rörelse i grundskolan gällande rättstavning i ämnet svenska. I 
vår undersökning använde vi oss av det pedagogiska dataspelet ”Trädet”, rörelseövningarna 
innefattade s k Sherborneövningar som genomfördes i klassrummet. Totalt omfattade vårt arbete 
56st elever i grundskolans år 4 fördelade på två skolor. Undersökningen genomfördes genom en 
sk triangulering bestående av observationer där vi observerade 3 elever i varje klass, ett 
diktamenstest och en enkätundersökning. Varje elev fick spela 30 min dataspel i veckan under 4 
veckors tid, under dessa veckor genomfördes också rörelsepass i de berörda klasserna fördelade 
på 3x 10 minuter i veckan (tot. 30 min). Resultatet visar dels en förbättring i många elevers 
studieresultat samt att deras motivation och koncentration förbättrats.  
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Bakgrund 
 
 
Vi är tre lärarstuderande som är intresserade av rörelse och pedagogiska dataspel. Vi anser att 
dessa ämnen bör integreras i undervisningen för att främja elevernas motivation och 
koncentration. Idag finns en debatt i samhället där data och rörelse/idrott står i konflikt mot 
varandra. Ett ökat datoranvändande anses passificera användaren, medan olika former av 
idrott/rörelse stimulerar till ett allmänt välbefinnande. Intresset från vår sida är att kombinera 
dessa två motpoler i syfte att öka elevernas motivation till inlärning och därmed göra 
undervisningen roligare för eleverna, vilket förhoppningsvis kan förbättra elevernas 
koncentration i ämnet svenska.  
 
Undervisningen i skolan uppfattas av många som enformig och traditionell. Det blir mer och mer 
uppmärksammat att kreativa övningar, såsom alternativa undervisningsmetoder, ger eleverna 
ökad stimulans. Den utveckling som skett inom dataområdet saknar på många sätt motstycke i 
världshistorien. Bland ungdomarna används allt mer avancerade dataspel, vilket innebär att 
kraven på datortillverkarna ökat. Krav på större minneskapacitet, bättre grafik och snabbhet är 
hela tiden en förutsättning för att de nya dataspelen ska fungera tillfredsställande, därmed drivs 
också utvecklingen framåt i en rasande fart. Den snabba utvecklingstakten har gjort det svårt, inte 
minst för skolan, där det under flertalet år gjorts försök att integrera alltmer data i 
undervisningen. Bristande resurser har i många fall vållat svårigheter för skolorna att köpa in 
modern utrustning, därför har klyftan mellan ungdomarnas datoranvändning och användningen 
av datorer i skolan vuxit. Ett sätt att överbrygga detta kan vara ett utökat användande av s k 
pedagogiska dataspel som komplement till den vanliga undervisningen. Samtidigt kommer 
larmrapporter om att ungdomarna blir allt mer stillasittande och att fetma är ett ökande problem 
bland våra barn. Ett ökat datoranvändande i skolan skulle ytterligare öka behovet av någon form 
av fysisk aktivitet. Undersökningar har visat att ett ökat inslag av idrott/rörelse ger en ökad 
koncentrationsförmåga, motivation och stärkt självkänsla vilket också borde ge en förbättring av 
elevens studieresultat. Andra undersökningar har pekat på liknande tendenser vid användandet av 
pedagogiska dataspel.  
 

Styrdokument  
Alla lärare som arbetar inom det svenska skolsystemet, har olika styrdokument som delger oss 
”ramarna” för hur vi ska jobba och vilka mål vi ska sträva mot. De examensarbeten som är gjorda 
inom gränsen för lärarutbildningarna måste också hålla de riktlinjer, vilka är angivna i våra 
styrdokument. Det arbete som vi kommer att genomföra är naturligtvis inget undantag. I 
Läroplan för de obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet -94 står det bl a 
följande att läsa under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag, delrubriken rättigheter och 
skyldigheter; 
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God miljö för utveckling och lärande 
 
Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med 
många kunskapskällor. Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men 
även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (s 5 Lpo 
94).  

 
Under rubriken Kunskaper och delrubriken mål att sträva mot kan vi läsa följande:  

 
- utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
 
- utvecklar sitt eget sätt att lära. (s 11 Lpo 94)   

 
Under delrubriken mål att uppnå i grundskolan;  
 

- behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 
skrift,  
 
- kan använda informationsteknik som ett verktyg for kunskapssökande och lärande och har fördjupade 
kunskaper inom några ämnesområden efter eget val.(s 12 Lpo 94)  

 
Under rubriken alla som arbetar i skolan skall: 
 

- samverkan för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. (s. 14 Lpo 94) 
 
Under rubriken kunskaper, delrubrik riktlinjer, läraren skall: 

 
- utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,(s 14 Lpo 94)  
 

Vidare under rubriken elevers ansvar och inflytande underrubrik riktlinjer, läraren skall: 
 

- svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, (s 16 Lpo 94)  
 

Lpo 94 anger de övergripande målen för skolan och söker vi mer specifika anvisningar finner vi i 
kursplanen för grundskolan, där det i ämnet svenska står: 
 
Ämnets syfte och roll i utbildningen i skolverkets kursplan för ämnet svenska står under 
mål att sträva mot 

 
- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel, (Skolverket 
2004-12-22) 
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Under rubriken mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret står 
följande 

 
- kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning ordlista.  

 
I kursplanen för idrott och hälsa står det att läsa under mål att sträva mot: 

 
skolan skall  i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 
-utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 
-utvecklar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimulera i rytm och rörelse ge uttryck för fantasi, 
känslor och gemenskap. (Skolverket 2004-12-22) 
 

Teorier om rörelse och lärande 
I Åhs (1986) bok läser vi om de gamla grekerna som ansåg att harmoni i bildningen var en 
huvudpunkt i tankegångarna. Idealet var fysisk och andlig fostran. Efterhand kom dock 
inriktningen på en harmoniskt bildad människa att förskjutas till förmån för specialisering och 
prestationssträvan. Inriktningen mot hälsa kom att leva kvar parallellt vid sidan av den 
professionella idrotten, men motivet för personlighetsutveckling kom att tonas ner. Kyrkan var en 
bidragande orsak till detta då den hade en negativ uppfattning om idrott och det kroppsliga. Det 
var först på 1400- och 1500 talen som vikten av fysisk bildning åter började aktualiseras, men det 
var inte förrän på 1700- och 1800 talen som det blev riktigt aktuellt med pedagogiskt inriktade 
kroppsövningar. Det var främst Jean- Jacques Rousseau som utvecklade nya tankar om barns 
utveckling. Han menade att under barnets första tolv år var kroppsövningar viktiga eftersom 
barnet på så sätt ansågs kunna: 
 

1. lära känna sin egen kropp, 
2. lära känna hur den omgivande naturen fungerar, 
3. tillfredsställa sitt naturliga behov av kroppsrörelse,  
4. i moraliskt avseende undgå alla de farliga böjelser som har sitt ursprung i lättjan - ”ju starkare kropp 

desto lydigare redskap”. 
                 (Åhs s12) 
 
Rousseaus idéer kom senare att praktiseras och utvecklas av Johan Cristoph GutsMuths mera 
känd som den pedagogiska gymnastikens fader. Han framställde ett system av kroppsövningar 
vars huvud uppgift enligt GutsMuths att skapa harmoni mellan kroppen och själen. Systemet 
ansågs etablera ett samband mellan: 
 

1. kroppslig skönhet → själslig klarhet 
2. kroppslig härdning  → behärskande av sinnlighet 
3. styrka och skicklighet → sinnesnärvaro och mod i fara 
4. kroppslig aktivitet → själslig aktivitet 
5. sinnets skärpa → tankeförmågans skärpa 

               (Åhs s.12) 
  
Enligt Nationalencyklopedin (2004) var Jean Piaget en av utvecklingspsykologerna som började 
intressera sig för inlärningsprocessen. Hans teorier bygger på att människan lär etappvis, genom 
att bygga på tidigare kunskaper. I Piagets grundläggande idéer om inlärning läggs tyngden på 
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aktivitet d v s att barnet relaterar allt till sig själv och dess tidigare erfarenheter men så 
småningom börjar barnet lära sig genom andra. Likt Piaget ansåg Vygotskij att lärande och 
utveckling är en social och kollaborativ aktivitet som inte kan läras ut till någon. Barn/ungdomar 
måste konstruera sin egen förståelse. Det är under denna process som lärare kan underlätta och 
stötta.  
 
John Dewey var starkt influerad av Charles Darwin och hans evolutionsteori. Dewey ansåg att 
vetenskapen var en metod för att undersöka olika beteenden, resultatet av en sådan undersökning 
var en gemensam produkt av tanke och handling. Som pedagog motsatte sig Dewey det 
traditionella sättet att undervisa, att memorera kunskapen under överinseende av en lärare. Han 
ansåg att utbildning inte enbart skulle ha med tankar att göra, utan att eleverna även skulle 
utveckla praktiska kunskaper. Lärandet måste knytas till elevernas intressen och sammankopplas 
med aktuella problem, Dewey menade att utbildning måste innefatta elevernas fysiska och 
moraliska välbefinnande likaväl som intellektuell utveckling. (Smith, 1996) 
 

Hjärnan och inlärning 
Enligt Kylemark och Winter (1999) är Jensen en neuropedagog som anser det underligt att inte 
forskningen om hjärnbaserat lärande haft större inflytande på skolan och dess 
undervisningsmetoder. Hjärnan har olika inlärningsstadier, först lär vi oss en massa nytt, sedan 
rapporteras detta till hjärnan och slutligen skall alltihop befästas. Han menar att varje individs 
mönster för inlärning är unikt oh skillnaderna beror på våra egna erfarenheter.  
 
Forskningen har gjort enorma framsteg, när det gäller kunskapen om hjärnan och dess funktion. 
Den allmänna uppfattningen fram till 1990- talet, var att nervceller inte kunde nybildas. Idag vet 
man att nervceller kan nybildas och att den viktigaste faktorn till nybildningen är, enligt 
forskarna, fysisk aktivitet, motion och rörelse. Ur pedagogisk synvinkel är det viktigt att 
undervisningen innehåller rörelse eller tid till fysisk aktivitet för att stimulera hjärnan. 
(Wolmesjö, 2002) 
 
I en Itis rapport (2002) menar Gustavsson, Hedén, Hallberg m fl att redan i spädbarnsåldern 
börjar barnet samordna hjärnhalvorna med så kallade korsvisarörelser, genom att åla och krypa 
tränar barnet signalerna mellan hjärnhalvorna. Detta är en naturlig utveckling som pågår hela 
livet, vilket främjar inlärningen. Med hjälp av rörelse tillförs hjärnan nytt syre som leder till att 
hjärnan arbetar mer effektivt och det blir lättare att koncentrera sig på nya uppgifter. Rörelse 
aktiverar även hjärnans tänkande och lärande del. Nytt syre behöver tillföras för att kroppen ska 
fungera, även de små rörelserna som kanske inte alltid syns som exempelvis de små 
ögonmusklerna behöver denna tillförsel för att orka styra våra ögon i rätt riktning.  
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Kognitiv, motoriskt, social och emotionell utveckling. 
Appelberg & Eriksson (1999) anser att kognitiv utveckling är inte bara förvärvande av 
färdigheter utan även att utveckla kreativt tänkande, att lösa problem, att kunna fatta beslut, förstå 
orsak och verkan och slutligen förstå symboliska representationer. Även finmotoriken tränas hos 
barn som använder datorer och det framträdande är koordinationen öga- hand, som förklaras 
genom händernas och fingrarnas nära samverkan med synsinnet och ögats rörelser. 
 
Cia Klinta (1998) anser i sin bok Självtillit, kommunikation, rörelseglädje genom 
Sherborneövningar att den visuella träningen förstärks medvetet i de så kallade 
Sherborneövningarna eftersom många övningar bygger på öga- hand koordinationen, d v s att 
ögat följer handens rörelser i olika riktningar. Dessa rörelser är centrala i barnets läs- och 
skrivutveckling. Det är med hjälp av kroppsrörelser som barnen lär känna sina egna rörelser och 
blir medvetna om känslor som bara infinner sig när man rör sig bidrar till socio- emotionella 
upplevelser.  
 
Appelberg & Eriksson (1999) menar att datoranvändning har en främjande inverkan på barns 
socio- emotionella utveckling, eftersom en dator i klassrummet kan fungera som en social 
samlingsplats. Desto kunnigare barnen blir på att arbeta i grupp, vid datorn, ju mer utvecklas 
deras kunskaper i att förmedla kunskaper mellan varandra.  

 

Koncentration och motivationens samverkan för inlärning 
För att vi människor ska kunna koncentrera oss krävs det tre faktorer: 

• Fokusering, d v s att man kan rikta sina tankar och känslor mot uppgiften (perception). 
• Delad uppmärksamhet, d v s att man kan utesluta oviktig information och intryck för 

ändamålet. 
• Uthållighet, d v s att man orkar påbörja, fullfölja och slutligen slutföra uppgiften.  

Motoriska svårigheter kan leda till koncentrationssvårigheter, vilket förklarar varför rörelse är en 
viktig komponent vid inlärning. (Stråhlin 1999) 
 
Barn som hindras att röra på sig kan få problem och störningar i den motoriska, den intellektuella 
och den emotionella utvecklingen. Barn med motoriska störningar kan få problem i den sociala 
gemenskapen eftersom de oftast utesluts från lekarna eftersom de inte klarar av att vara med och 
den naturliga motoriska träningen genom leken hindras. Efter en rad misslyckanden är 
motivationen inte på topp och självförtroendet blir lidande. Det vi som vuxna kan göra är att 
förbereda barnen för lekarna så att barnet känner sig säker med de andra kamraterna. För en elev 
som är rädd och ängslig kommer inlärningen att missgynnas, eftersom eleven inte tror på sin egen 
förmåga att lyckas. När ett barn känner sig trygg i sin egen kropp kommer inlärningssituationen 
att fungera bra. Att tvinga ett barn till att utföra en färdighet som de inte behärskar eller är moget 
för, ökar riskerna för misslyckanden. (Stenqvist 2002) 
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Ett behov, krav eller önskan skapar ett motiv till handling och därmed skapas motivation. 
Motivationen hos eleverna varierar och för att inlärning ska ske måste människan ha ett visst 
tryck på sig och då i form av ett behov. Med detta kan man se att motivation är nödvändigt för 
inlärning. Det finns många sätt att stärka motivationen däribland lärarens engagemang, 
förståelsen av stoffet och genom att anpassa undervisningen till de enskilda eleverna. 
Förutsättningar som är viktiga för att inlärning ska ske är de fem undervisningsprinciperna, 
MAKIS: Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering samt Samarbete. Detta går hand i 
hand med användningen av pedagogiska dataspel och rörelse där känslan av att lyckas är den 
bästa belöningen. (Ericsson 1989) 
 
I artikeln "Elevens motivation lärarens ansvar" i Skolvärlden (2004), framhålls lärarens ansvar på 
detta område. Håkan Jenner som är pedagogik professor i Växsjö gjort en sammanställning 
utifrån den forskning som finns om elevens motivation på uppdrag av myndigheten för 
skolutveckling. Det framgår att det är lärarens ansvar att motivera eleven till lärande. Han 
förklarar att elever som saknar motivation, ofta har mängder av misslyckanden bakom sig och 
därav minimal självkänsla. Faktum är att människor med bra självförtroende aldrig tvivlar på sin 
förmåga inte ens efter misslyckanden. Däremot de med svagt självförtroende tror inte på sig 
själva ens när de lyckas. Lärarens kanske viktigaste uppgift är därför att försöka förändra den 
negativa självbilden hos eleven för att få honom/henne motiverad.  
 

Rörelse 
Rörelse finns i allt liv, men rörelsen uppstår inte av sig själv utan i samspel med omgivningen. 
Våra sinnen behöver rörelse för att förstå verkligheten och därmed kunna tydliggöra intrycken för 
vårt medvetande. Genom rörelsen lär vi oss självuppfattning och även vårt förhållande till 
omvärlden, d v s utvecklar relationer till och skapar kommunikation med andra människor. 
Rörelsen är en delfunktion i en aktivitet och vår kroppsuppfattning styr rörelsen. (Stråhlin 1999) 
 

Hur rörelse påverkar inlärning 
I en artikel i tidningen Studentliv (2004) konstaterar Susanne Wolmesjö, genom egna erfarenheter 
som lärare kombinerat med egen forskning om inlärning, att rörelse i olika former påverkar vår 
förmåga att lära och utvecklas. Hon förklarar att hjärnans celler blir understimulerade vid 
stillasittande, eftersom inaktiva muskler bidrar till att impulserna till hjärnan avtar. Vid stress blir 
nervsystemet spänt och vi får svårare att tänka klart, därför är det bra med korta, täta avbrott med 
fysisk aktivitet, vilket minskar stressen. Ett avspänt nervsystem gör det lättare att tänka kreativt 
och konstruktivt, vilket är det optimala för bra inlärning.  
 
Wolmesjö har även kommit fram till att muskelvävnad som är stram behöver större energitillgång 
än en som är mjuk och rörlig, vilket resulterar i att vi därmed kan nyttja mer av hjärnans kapacitet 
genom att töja och slappna av musklerna. Detta gäller alla våra muskler, exempelvis om vi har 
spända käkmuskler hindras nervimpulser till och från ögon, mun, ansikte och öron något som gör 
att vår förmåga att ta till sig visuell och auditiv information blir sämre. Speciellt de långsamma 
och diagonala rörelser, d v s som korsar mittlinjen av kroppen är betydande för hjärnans 
utveckling och inlärning. (Ibid.) 
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Veronica levde mellan 1922-1990 och jobbade som idrottslärare och sjukgymnast. Hennes 
arbetssätt tog en helomvändning när hon kom i kontakt med Rudolf Laban, som lärde ut ett annat 
sätt att tänka beträffande förståelsen för människans kropp och dess rörelsemönster. Detta ledde 
till en större hänsynsfullhet och respekt till dem hon behandlade. Under sin arbetande tid 
grundlade Laban ett vidare sätt att se på användandet av kroppsrörelser, där han framhävde att 
rörelse finns i allt levande. Efter att ha studerat och praktiserat mänsklig rörelse och dess 
betydelse för människan, konstaterade han att kreativ rörelse var ett grundläggande behov hos 
alla människor. Hans mål var att få mer harmoniska människor genom rörelse. Laban menade 
även att mental och fysisk hälsa inte kan separeras utan människan bör ses som en tredelad 
helhet, varav delarna består av kropp, tanke och ande. Samtidigt som varje del är beroende av 
varandra, så kan var och en av dessa delar sättas i relation till rörelse.  
 
I början av 1970-talet till i mitten av 1980-talet kom Sherborne att utbilda studerande som skulle 
arbeta med begåvningshandikappade barn. Under denna period utvecklade och utarbetade hon 
fram det som idag kallas Sherborneövningar.  Sherborne metodiken är rörelseövningar som 
Veronica Sherborne utvecklade som idrottslärare och sjukgymnast i sitt arbete med barn och 
ungdomar med begåvningshandikapp. Dessa grundar sig på en helhetssyn på barnsutveckling, 
vilka utgår ifrån människans inneboende resurser något som bidrar till att alla kan delta, även 
funktionshindrade. Alla får känna att de lyckas, eftersom ingen konkurrens råder mellan 
deltagarna, en metod där man tränar kroppsmedvetenhet, rumsuppfattning, kommunikation, 
uppmärksamhet och koncentration. Hon utgick från människans inneboende resurser, där 
eventuella funktionshinder inte skulle påverka deltagandet. Sherborne ansåg att övningarna skulle 
sprida glädje och att de flesta kunde delta i dem. Hon menade att erfarenheter av rörelse är en 
viktig grund i livet för att kunna utvecklas. De grundläggande behoven för att kunna skapa en 
stabil mänsklig tillvaro är självtillit, kroppsmedvetenhet, förmåga att relatera till sin omgivning 
och till andra människor. Trygghetsfaktorerna i övningarna är hela tiden kopplade till kontakten 
med golvet och utifrån varje individs egna färdigheter. (Klinta 1998) 
 
Enligt Åhs (1986) så utvecklas barnets självkänsla i samverkan med dess omgivning och 
rörelseerfarenheterna som i början utgör en viktig del. Det är viktigt att barnet får veta att det 
duger något till och får en möjlighet att lyckas, barn som är väl utvecklade både motoriskt och 
fysiskt är i många fall mer omtyckta bland kamraterna än övriga. Fall där barn har 
överbeskyddats och inte fått eller haft möjlighet att utforska omgivningen eller sina 
rörelsemöjligheter, har mist en komponent i utvecklingen mot en positiv självbild. Åhs menar att 
det är en allmän kunskap inom fostran och undervisning, att det är processen som individen deltar 
i som påverkar personen. Han menar att det exempelvis inom idrotten inte får bli så att det är 
resultattänkandet som är det viktiga utan det är utvecklandet av individen. När resultatfixeringen 
dominerar upphör leken att vara lek och han menar att det är vid sådana tillfällen som dess 
påverkan kan ifrågasättas. Det är när tävlingssystemet sätts i centrum som dess positiva 
potentialer försvinner, för om vi hela tiden ska jämföras med andra förloras samtidigt en 
dimension av vår frihet. Detta leder till otillfredsställelse eftersom det alltid kan finna människor 
som är bättre än mig själv i något avseende. En konsekvens blir att individens 
utvecklingsförmåga begränsas eftersom tanken att prestera bättre än alla andra hela tiden är 
dominerande, och inte att utveckla sin egen kompetens.      
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Ökad fysisk aktivitet i skolan 
I tidningen Skolvärlden (2004), står det i artikeln "Daglig motion okänt begrepp för många", att 
det är få skolor som vet om dessa bestämmelser som togs för över ett år sedan. Enligt 
bestämmelser i läroplanen ska eleverna få röra på sig dagligen. Myndigheten för skolutveckling 
har utvärderat hur skolorna tagit fasta på detta och på de skolor där det getts någon form av fysisk 
aktivitet dagligen visar rapporten att eleverna blivit lugnare och kan koncentrera sig bättre när de 
fått röra på sig. 
 
Riksidrottsförbundet har uppmärksammat att antalet idrottstimmar i skolan har minskat 
oroväckande under det senaste decenniet. Minskningen är relativt stor när grundskolan idag har 
endast 1,5 timme/vecka, jämfört med att ha haft 4 timmar/ vecka 1928. Vid jämförelse mellan 
länderna i Europa så hamnar Sverige näst sist, när det gäller antalet idrotts timmar i skolan. 
Skälen är många till att den fysiska aktiviteten i skolan bör öka. De upplyser om att människan är 
skapad för att använda sin kropp fysiskt. Ännu ett skäl till att vi i dagens samhälle regelbundet 
bör motionera är att fysiska moment numera inte ingår i det vardagliga arbetet. Slutligen främjar 
rörelse med kroppen inlärningen och det kan även vara en avkoppling i skolarbetet, något som 
verkligen borde tas tillvara. 
 

Utveckling av tid för idrott i skolan 
  Grundskolan 
1928 4 tim/ve + 15-20 idrottsdagar 
1940  3-4 tim/ve + 10-21 idrottsdagar 
1960  3-4 tim/ve + 10-21 idrottsdagar 
1980 2-3 tim/ve + 4-6 idrottsdagar  
2000 1-2 tim/ve + 2-4 idrottsdagar  
(Riksidrottsförbundet)  
 

Lärande och undervisning 
Linderoth (2002) menar att undervisning inte är någon förutsättning för lärprocesser i sig, det är 
istället en följd av ett samhälle där överföring av kunskap mellan generationer av varierande 
orsaker har haft ett behov av att institutionaliseras. Lärandet är inte något som skolor och andra 
utbildningsinstitutioner har monopol på, om det varit så, hade mänskligheten inte kunnat 
utvecklas. Det kan därför förutsättas att barn lär sig av sitt spelande och lekande. Av de olika 
spelen och lekarna lär de sig olika normer för turtagning, regler och att bryta mot dessa, olika 
strategier och sociala mekanismer bl a för att avgöra vem som ska få vara med och spela eller 
vem som de ska ställa utanför. 
 
Barn lär sig saker på gott och ont när de spelar datorspel, spelandet är t ex ett bra sätt att lära sig 
hur datorer fungerar och i och med att många spel är engelska bidrar detta till goda kunskaper i 
engelska. Det är dock en skillnad att aktivt försöka använda dataspel för att uppnå ett kursmål i 
skolan. Spelet används då som ett verktyg för att ge stöd, en speciell lärprocess för att uppnå ett 
speciellt syfte.(Ibid.) 
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Skrivutveckling och motivation 
Brodow (1996) har jobbat som pedagog i ämnet svenska och även gjort olika didaktiska 
undersökningar inom ämnet, för att utveckla bl a skrivandet hos eleverna. Han hävdar att 
eleverna måste få känna att de gör framsteg och lyckas för att få en positiv inställning till att 
skriva och uppleva att det är meningsfullt och roligt. För att möjliggöra detta krävs både 
medvetenhet och motivation hos eleverna, vilket de får genom kunskap om vad skrivandet i 
skolan är bra till. Skrivandet är bra till att utveckla tänkandet, att uttrycka tankar och känslor, att 
inhämta och sortera kunskap och att behärska skriftspråket för situationer i vardagen. 
Brodow diskuterar även vad begreppet skrivförmåga innefattar och dess vida betydelse. En av 
komponenterna i begreppet är att eleven bör vara förtrogen med skriftspråkets formella del,  
d v s stavning, ordformer och syntax. 
 
Appelberg och Eriksson (1999) hänvisar i sin bok till en undersökning där barn som omges av en 
miljö där läsande och skrivande figurerar ofta lär sig att läsa före de börjar skolan. Deras egna 
erfarenheter visar också att förskolebarn gärna ”lek och skrivläser”, eftersom formandet av 
bokstäver inte utgör något hinder. 
 

Lärande med datorstödd undervisning 
Enligt Appelberg och Eriksson (1999) är det svårt att dra gränser mellan olika kategorier av 
datorprogram. De undviker i sin bok benämningen pedagogiska program, eftersom det beror på i 
vilken situation programmet utnyttjas, lärarens inställning och förmåga att införliva datorn som 
pedagogiskt hjälpmedel har betydelse. De menar vidare att det är enkelt att bli imponerad av den 
nya tekniken, att det som väljs inte stämmer med lärarens egen pedagogiska grundsyn och att det 
är den egna kunskapssynen som styr valet av program. 
 
Lundeberg och Tengborn (2000) använder sig av definitionen interaktivt läromedel som ett 
datoriserat läromedel vars avsikt är att lära ut ett definierat ämnesområde eller tema. 
Dataprogrammen har därför ett substantiellt innehåll och ett syfte att lära ut. De menar att 
skillnaden mellan en vanlig lärobok och ett interaktivt läromedel ligger i det strukturella 
innehållet. Bokens innehåll är linjärt (det har en början och ett slut), medan det interaktiva 
läromedlet är dynamiskt (det har ett ”nät” av väggar som det går att förflytta sig genom).    

 

Dataspel och inlärning 
Barbro Johansson (2000) har i sin avhandling bl a undersökt vilka fördelar föräldrar och lärare ser 
med datorer och även hur barnen upplever den. Det intressanta var att både barnen och de vuxna 
hade en förhållandevis likadan uppfattning, där bara formuleringarna skilde sig. De vuxna ansåg 
att datorn främjade intellektuella, sociala och motoriska kompetenser och att den var praktisk, 
rolig och bra för inlärningen. Likaså tyckte barnen, de lärde sig mycket, det fanns många 
möjligheter, den var rolig, praktisk och datorn var ett tidsfördriv. 
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I avhandlingen nämndes även vikten av lek i barns lärande, att man inte ska bli orolig om några 
elever tror de får använda skoldataprogram för att det är roligt. Det framhävs att ibland kan lek 
och förnöjelse få vara målet hos barnen och kunskapsinhämtning en bieffekt, för inlärning kan 
vara lekfull och leken kan ge kunskap.  
 
Birgitta Everbrand är en annan lärare som upplever pedagogiska dataspel som ett bra läromedel, 
eftersom de aktiverar alla sinnen i inlärningen och varje elev får ett eget personligt program. På 
hennes skola använder de sig av det pedagogiska dataspelet Trädet, som består av flera olika 
delar, däribland gehörskrivning, läsning mm. (se bilaga 1). Eftersom spelen går att individualisera 
kan eleven träna på det denne behöver utifrån den kunskapsnivå han/hon befinner sig på och 
fungerar således för alla elever, även för dem med läs och skrivsvårigheter. (KK stiftelsens 
skriftserie skolbok ITiden) 
 

Dataspel som pedagogiskresurs 
I Farkell – Bååthe´s undersökning kan vi läsa att lärare var mycket positiva till användningen av 
datorer. Anledningen till att de använder sig av datorstöd i undervisningen är bl a möjligheterna 
att använda datorn som pedagogisk resurs och en hjälp vid inlärningen t ex menar de att elever 
med särskilda behov ofta har stor hjälp av datorstöd. Undervisningen går dessutom lätt att 
individualisera efter enskilda elevers behov och eleverna får dessutom snabb återkoppling på sina 
svar. Elever med svagare studieresultat kan få bättre självkänsla eftersom de själva kunde spara 
och jämföra sina resultat i exempelvis diagram, där kunde de se sina eventuella framgångar och 
behövde inte jämföra sig med de andra i klassen. Andra orsaker som elevernas stora 
datorintresse, användningen av datorn på arbetsplatser, på fritiden och i hemmen är också skäl till 
att de använder datorerna i undervisningen. Det är också viktigt att datoranvändandet börjar så 
tidigt som möjligt i skolan helst redan i förskolan anser lärarna. Det måste dock finnas en balans 
mellan datorstödd undervisning och undervisning som leds av en lärare, en nödvändighet är 
dessutom att hela tiden göra utvärderingar som används. Lärarna menar vidare för att få en 
fortsatt utveckling inom området måste skolan satsa på utbildning, kvalitativa program, bättre 
datorer mm.    
 
Eleverna i Farkell –Bååthe´s undersökning menar också att det har blivit skojigare i skolan sedan 
de började använda datorn i skolarbetet. De påpekar att det inte är speciellt svårt att använda 
datorn i deras skolarbete, de utnyttjar ibland varandra för att lära ut något moment, detta gör att 
sammanhållningen och gemenskapen har ökat. Dessutom tycker de att det är viktigt att de får lära 
sig använda dator inte minst med tanke på framtiden. Föräldrarna i undersökningen är även de 
positiva till datoranvändningen, eftersom de anser det betydelsefullt inte minst med tanke på att 
datorn blivit mer eller mindre en nödvändighet i arbetslivet. 
 
I en studie gjord av Ulrika Sjöberg (1999) gjordes en intervju som bl a undersökte barnens tankar 
och attityder till dataspel. Barnen visade sig generellt vara positivt inställda till dataspel, men det 
fanns tillfällen då spel upplevdes negativt. Spel kunde bl a upplevas negativt om de var för svåra 
och barnet inte kommer vidare, eller att spelets syfte var oklart och när det inte längre är en 
utmaning att spela spelet. 
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Elever i behov av särskilt stöd 
Barn med funktionshinder är ofta förhindrade att leka och träna olika färdigheter som andra barn, 
fast med datorns hjälp och bra programvaror kan funktionshindrade barn leka som andra, men på 
ett annorlunda sätt. Studier gällande datoranvändning visar på att det är barn/elever med olika 
former av inlärningssvårigheter och funktionshinder som är de verkliga vinnarna. Talsyntes har t 
ex visat positiva effekter på läs- och skrivinlärning. Genom att barnet på samma gång får höra det 
skrivna språket görs språkets funktion och kommunikation tydlig för barnet. (Appelberg & 
Eriksson, 1999) 
 
I en artikel i Dagens nyheter (2002) kan vi läsa att forskare tillsammans med professionella 
programmerare utvecklat ett träningsprogram. Fjorton flickor och pojkar i skolåldern som med 
diagnosen ADHD fick prova dataspelet under en halvtimme per dag i fem veckor. Hälften av 
gruppen fick spela en variant av spelet som under hela tiden forcerade svårighetsgraden till det 
yttersta, medan den andra hälften under hela tiden spelade spelet på dess enklaste nivå. Resultatet 
blev att de som spelade den svåra varianten fick bättre koncentration, minskad hyperaktivitet och 
en utökad förmåga att lösa problem, effekten fanns fortfarande kvar ett flertal månader efter 
försöksperiodens slut. 

 

Undersökning av datoranvändning i ämnet matematik 
 
I en rapport gjord av Sonja Farkell-Bååthe (2000) berättas om ett större försök som genomförts 
med elever under tre år i skolor i Stockholmsområdet. Undersökningen omfattade 400 elever, och 
påbörjades när eleverna gick i grundskolans år 4, utvärdering skedde i slutet på år 7. 
Undersökningens syfte var att se om datorer kunde ge en påvisbar effekt gällande elevers 
förmåga att lösa matematiska problem. Hon ville också observera om datoranvändningen hade 
någon påverkan på elevernas sociala beteende och om klassklimatet ändrades. 
 
Undersökningen kom fram till att eleverna som använt dator i matematikundervisningen fått ett 
bättre resultat än i kontrollgruppen, förändringen kunde ses redan i grundskolans år 5 för 
pojkarna men först i år 6 för flickorna. Detta ansågs bero på att pojkar vanligtvis har ett större 
teknikintresse än flickorna. Datoranvändningen visade sig också ha en positiv effekt på elevernas 
sociala beteende, de hade enklare för att samarbeta och det skapade ett bättre klimat i 
klassrummet. Farkell-Bååthe utförde också en undersökning på högstadiet angående elevers 
intresse till att använda dator. Eleverna visade sig här vara positivt inställda till att använda 
datorn. (Ibid.)  

Lek och spel förvirrande begrepp 
Linderoth (2002) ställer sig frågan vad spel har för pedagogiska möjligheter? Han menar att för 
att kunna svara på den frågan så måste vi först förstå vad spelande är för verksamhet. När vi läser 
engelsk litteratur görs det inte någon skillnad på lek och spel. Ett ord som ”game” betecknar inte 
bara spel utan även det som vi i Sverige skulle beteckna som lek. En tänkbar definition på lek är 
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att det är en form av aktivitet som inte innehåller tävlingsmoment, men då skulle t ex 
kurragömma inte betraktas som en lek eftersom det innehåller tävlingsinslag. Det är därför svårt 
att definiera vad som är lek och vad som är spel. Ett försök att klarlägga samt beskriva olika 
element i spel och lek har gjorts av antropologen Roger Caillois. Han menade att spel och lek är 
sysselsättningar vilka innehåller en eller flera av beståndsdelarna konkurrens, slump, simulering 
eller extas och att en av dessa är dominerande beroende på vilken spel- eller lekaktivitet vi ägnar 
oss åt. 
 
Alla former av spel och lekar kan inte sorteras in under denna modell, men det ger oss en bild av 
hur vi ska förhålla oss till spel som aktivitet i lärandet. Vid de olika ansträngningarna som har 
gjorts, med att didaktisera, har man försökt att ta till vara på olika synpunkter på spelande. I vissa 
spel med övningsinslag där spelaren får poäng när de löser olika uppgifter. I dessa kan vi säga att 
det är spelets ”konkurrensroll” som spelets konstruktör försökt ta tillvara för att kunna stödja 
vissa lärprocesser. Alla dessa idéer skapar en oreda i diskussionen om spel i 
kunskapsförmedlingen. Idéerna byggs dessutom in i olika former av spel, för att förmedla olika 
sorters innehåll och stötta kunskapsinhämtningen i olika åldrar och aktiviteter. Det blir därför 
svårt att uttala sig generellt om hur spel fungerar i pedagogisk verksamhet avslutar Linderoth 
 

Motivation genom belöning 
Idén om att motivera till lärande genom att ge belöningar är unik för spel och inom pedagogisk 
psykologi benämns detta för yttre motivation. Denna uppnås när den lärande får belöningar som 
inte direkt är kopplade till innehållet i lärprocessen utan är ett ”tillägg” till den pedagogiska 
verksamheten. Metoden har varit utsatt för kritik, kritikerna menar att eleverna i första hand 
intresserar sig för belöningarna istället för innehållet. När belöningarna delats ut påstås eleven 
inte längre vara intresserad av att lära sig. Yttre motivation anses också utlösa beteenden som 
handlar om att svara mot de krav vilka läraren ställer med minsta möjliga möda. Genom att 
studera den ”kod” som gäller i den aktuella didaktiska situationen kan eleven uppnå målen på 
enklast möjliga sätt. Beteendet är rationellt i de belöningsstrukturer som flera pedagogiska 
verksamheter har och vi kan därför inte skylla på den enskilde studenten för att denne sysslar 
med kodavläsning. (Ibid.) 
 
Många s k drillprogram bygger på bruket av yttre motivation, vilket ger problem som liknar de 
allmänna problemen med belöningsstrukturer. Det finns observationer där elever som använde 
sig av drillprogram använde sig av verksamheter vilka närmast kan liknas med kodavläsning, 
barnen strävade efter att så fort som möjligt nå de mål som spelet satt upp. Andra exempel 
berättar om hur elever ställt in programmen på den lägsta svårighetsnivån, vilket innebar att de 
fick för enkla arbetsuppgifter som knappast bidrog till att höja kunskapsnivån. Det positiva i 
situationen är att eleverna löste flera uppgifter i spelen än vad de annars skulle ha gjort i sina 
övningsböcker. Användandet av tävlande som pedagogiskt medel ger ofta upphov till kritik. 
Spelen anses inte ge någon djupare insikt i komplexa företeelser utan det blir bara ett 
korvstoppande av isolerade fakta. Många gånger är säkert denna kritik befogad, flertalet spel har 
en struktur som har memorerandet av små kunskapsbitar som grund, men det finns också i 
grundskolan innehåll som har karaktären att det behöver ständig repetition för att ”fastna” t ex 
multiplikationstabellen. Sett ur den aspekten och i jämförelse med övningsböcker kan denna typ 
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av program kanske finna en plats i skolan. Drillprogrammen måste ses som ett komplement till 
övrig undervisning och ersätter enbart arbetsuppgifter av liknande karaktär. (Ibid.) 
 

Syftet styr val av dataprogram 
Appelberg & Eriksson (1999) menar att lärarens sätt att undervisa och synen på datorn som 
pedagogisk resurs styr valet av program. Många internationella produktioner för barn bygger på 
en föråldrad förmedlingspedagogik där barnet saknar möjligheter att bearbeta informationen och 
där interaktiviteten utnyttjas dåligt. Ett nytt synsätt på datorprogram håller dock på att växa fram 
där ett reflekterande och processinriktat arbetssätt råder. 
 
Enligt Jedeskog (1998) är det av stor vikt för undervisningen, att de program som väljs stöttar 
istället för att styra lärandet. För att ett program ska kunna användas på ett bra sätt i 
undervisningen är det viktigt för elever och lärare att de kan påverka innehållet i programmet. 
Det är därför avgörande för valet av program som ska användas i undervisningen, vilken syn 
läraren har på lärande och på enskilda elevers förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Om 
läraren tycker att lärandet för elever förbättras genom överinlärning och att upprepa enskilda 
detaljer så väljer pedagogen s k drillprogram eller träningsprogram. Det kan vara bra att använda 
dessa program i vissa situationer men det är också en fara att enbart använda denna typ av 
program, eftersom denne då ansluter sig till en kunskapssyn vilken kan upplevas som ytinriktad 
och atomistisk menar Jedeskog. 
 
Enligt Appelberg & Eriksson (1999) kan program kan indelas i olika kategorier, men det är svårt 
att dra skarpa gränser mellan kategorierna. Många program är en blandning av olika kategorier, 
vilket innebär att ett program kan innehålla alla komponenterna d v s lek, spel och drillövningar. 
Skal- och verktygsprogram är inte ämnesspecifika utan möjliggör eget skapande av olika slag. 
Exempel på sådana program är t ex ordbehandlingsprogram, ritprogram och program som 
innehåller verktyg för att skapa nya program, t ex Pascal. 
 
Inlärningsprogram är tänkta att stimulera problemlösning på ett kreativt sätt. De är interaktiva 
och förmedlar kunskap genom lek och spel. Ofta har de en känd saga eller populär sagofigur som 
utgångspunkt. Vissa program har inslag av simulering. Man försöker efterlikna förlopp eller 
situationer som förekommer i verkligheten t ex i trafiken eller i ett laboratorium. 
 
Övningsprogram är skräddarsydda för att träna färdigheter inom ett visst begränsat område 
exempelvis stavning och siffror. Kraven på initiativförmåga och kreativitet hos användaren är 
låga. Ibland kan övningarna skräddarsys för ett visst barn. Fakta- och referensprogram är olika 
former av uppslagsverk som finns på cd-rom. Dessa innehåller förutom texter också bilder, 
ljudillustrationer och filmer. Uppslagsverken finns med både allmänt och ämnesspecifikt innehåll 
och i olika svårighetsgrad. 



 14

Vår definition av kunskap/inlärning 
Det är lätt att behandla kunskap och inlärning som två skilda delar, men vi anser att de är två 
komponenter i en och samma process, d v s inlärningsprocessen behöver kunskap som drivmedel. 
Inlärning ser vi härmed som ett förlopp där kunskap bearbetas, varav resultatet leder till 
någonting man kan nyttja i kommande problemsituationer. Detta förlopp ser vi som en förändring 
i ett observerbart beteende.  
 
I SAOL definieras kunskap som vetande, insikt och kännedom. Lärandet börjar när vi föds och 
följer oss hela livet, där vi bygger nya kunskaper på gamla. Vi ser lärandet som subjektivt, där 
man måste utgå från varje människas olika förutsättningar.  
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Syfte 
Vi vill studera om det arbete vi gör, en kombination av att använda pedagogiska dataspel och 
rörelseövningar, förändrar elevernas motivation och koncentration när det gäller rättstavning. 
.  
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Metod 
 

Undersökningspersoner 
Vi jobbade i tre klasser där alla eleverna gavs möjlighet att delta, för att undvika särbehandling. 
Eleverna befann sig i grundskolans år 4 och det totala antalet uppgick till 56 elever. Skälet till att 
vi jobbade i tre klasser, på två olika skolor i kommunen, var att vi i möjligaste mån ville 
minimera betydelsen av yttre faktorer t ex skillnader i olika lärares undervisningsmetoder, 
fritidsintressen etc. som kunde påverka vår undersökning. Observationerna innefattade totalt nio 
elever, tre i varje klass och av dessa utsåg vi tillsammans med respektive klasslärare två elever 
med koncentrationssvårigheter och en elev som inte hade dessa problem i varje klass. 

 

Bortfall    
Ett bortfall kan fås, t ex vid ofrivillig frånvaro som leder till ett annat resultat än det vi annars 
skulle ha fått. Svagare elever kan påvisa ett sämre studieresultat än starkare elever vid frånvaro, 
eftersom individernas förmåga att tillgodogöra sig kunskap varierar. Vi valde 
Sherborneövningarna som grund i våra rörelsepass, eftersom dessa även kan utföras av elever 
som har något fysiskt handikapp. 
 
Undersökningen var planerad till fem veckor (se bilaga 2) men på grund av temavecka och 
sjukdom har undersökningen bara genomförts under fyra veckor. Under dessa veckor har vi även 
haft enstaka sjukdomsfall hos eleverna och friluftsdag som inneburit ytterligare bortfall för data 
och rörelse. Vi kan dock inte se att detta påverkat resultatet.  
 

Material 
 

- Datorer 
- Pedagogiskt dataspelet ”Trädet” ( se bilaga 1) 
- Blyertspennor, linjerat papper 
- Hörlurar 
- Enkäter (se bilaga 3) 
- Observationsschema i ”loggbok” (se bilaga 4) 
- Diktamen (se bilaga 5) 
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Genomförande 
Inför vår praktik på respektive skola hade vi personligen informerat föräldrarna på ett 
föräldramöte om vad vi skulle utföra för utvecklingsarbete med eleverna. De gavs möjlighet att 
ställa frågor och komma med synpunkter. Vi klargjorde för föräldrarna att vi inte skulle gå in och 
förklara syftet med vår undervisning mer än att det handlade om rättstavning och göra korta 
avbrott under en del lektioner med rörelse. Eleverna fick göra ett test, i form av en diktamen i 
rättstavning (se bilaga 5) vid försöksperiodens början, samma test gjordes även i slutet av vår 
försöksperiod. De ord som diktamen innehöll lästes in i meningar för att eleverna skulle få bättre 
sammanhang och förstå ordet innan de stavade det (se bilaga 5). Syftet var att ta reda på 
elevernas kunskaper före försöksperioden och att kunna mäta en eventuell resultatförändring i 
rättstavningskunskaperna. Eleverna fick tillbaks sina två diktamen när båda testtillfällena var 
avklarade, för att utesluta att eleverna skulle kunna träna på orden vid sidan av. 
  
Undersökningen genomfördes i tre olika klasser i grundskolans år 4, där alla elever gavs 
möjlighet att delta. Eleverna fick 30 min datorstödd undervisning, en dag i veckan, i form av det 
pedagogiska dataspelet, Trädet (se bilaga 1). Det fanns för få datorer på skolorna för att alla 
elever samtidigt skulle kunna jobba med de pedagogiska dataspelen. Därför valde vi att dela upp 
klasserna i grupper om sju elever i varje. Resterande elever fortsatte med den ordinarie 
undervisningen.  
 
Rörelsepassen utfördes i klassrummen genom att vi gjorde kortare avbrott på ca 10 minuter i den 
ordinarie undervisningen (se bilaga 6). Den sammanlagda tiden kom att uppgå till totalt 30 
minuter i veckan för att tiden för data och rörelse skulle väga jämt. Rörelseprogrammet kom att 
bestå av olika övningar, som vi plockade ur boken, Sherborneövningar, vilken vi tidigare nämnt. 
För att variera rörelsepassen komponerade vi ihop fem olika varianter av pass, ett för varje vecka. 
”Rörelsesagorna”(se bilaga 7) som vi diktat, baseras på dessa fem olika pass, för att göra det lite 
roligare för eleverna. Vi använde oss av ”rörelsesagorna” efter att ha haft ett eller två ”vanliga” 
rörelsepass (se bilaga 6) den veckan, för att eleverna skulle hinna bekanta sig med rörelserna som 
ingick i respektive saga. 
 
Observationerna var strukturerade med ostrukturerade inslag. Dessa gjordes vid ett tillfälle i 
veckan i anslutning till ett rörelsepass, både före och efter, där vi i de strukturerade utgick från 
det tecken som vi ansåg tydde på bristande koncentration (se bilaga 5). Vid observationerna satt 
vi placerade på den sida i klassrummet, där vi hade bäst översikt över de elever vi valt att 
observera. I den ostrukturerade delen skrev vi även ner våra egna iakttagelser och reflektioner 
som en sammanfattning av utvecklingen, men även elevernas kommentarer och diskussioner 
varje vecka. Observationerna gjordes av totalt nio elever, tre i varje klass. Urvalet skedde i 
samråd med klasslärare där vi utsåg två elever med koncentrationssvårigheter och en elev som 
inte hade sådana problem i respektive klass. Detta för att vi lättare skulle kunna märka en 
eventuell förändring, vad gäller elevernas koncentration och motivation. Innan vi påbörjade vår 
undersökning vistades vi en vecka i klassen för att bekanta oss med eleverna och därigenom få en 
bättre kännedom över deras beteende. Vi använde oss av en enkätundersökning, som delades ut i 
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undersökningsperiodens slut, i avseende att ta reda på om eleverna upplevde att deras 
koncentration förbättrades. Enkäten (se bilaga 3) bestod i huvudsak av slutna frågor, samt två 
öppna frågor där den ena handlade om elevernas tidigare erfarenheter av data och den andra 
behandlade elevernas fysiska aktivitet på fritiden. Jan Trost (2001) hade som åsikt att de slutna 
frågorna var att föredra då dessa ger ett resultat som är lätt att tolka, men han fann även att öppna 
frågor fyller ett syfte och bör finnas med som ett komplement. Eftersom vi upplevde det 
nödvändigt att ge eleverna utrymme att skriva ner sina enskilda svar, när deras innehavda 
erfarenheter av data och fysisk aktivitet skulle vara så olikt, valde vi Trosts råd. 
 

Vetenskapligt förhållningssätt 
Patel, Davidson (2000) anser att idag bedrivs forskning där kunskaperna grundas på 
observationer av verkligheten, s k empirisk vetenskap. Dessa undersökningar är oftast ganska 
begränsade till någon aspekt, man är intresserad av att undersöka just vid det tillfället och de har 
även en beskrivande del, något som kallas deskriptiva undersökningar. Det finns flera olika 
inriktningar i dagens forskning, varav de vanligaste är den kvantitativa och den kvalitativa 
inriktningen. Det hermeneutiska synsättet bygger på verbala analyser, där förståelse –och 
tolkning av människors livssituation i sin helhet sätts främst, vilket således står för det 
kvalitativa. Här utmärks forskarens roll som engagerad och subjektiv. Det kvantitativa synsättet, 
där mätbara företeelser, statistiska hårddata metoder används representerar positivismen. Där 
forskarens roll är objektiv och osynlig. Dessa kan ses som två motpoler som inte kan mötas, men 
faktum är att den forskning som bedrivs idag oftast har inslag från flera inriktningar t ex 
kvalitativt inriktad forskning har många gånger inslag av statistiska analyser. 
 
Vi inriktar vår undersökning till stor del på kvalitativa analyser och använder oss av iakttagelse 
och enkäter med både slutna och öppna svarsalternativ. Syftet är att försöka tolka elevernas 
upplevelser av situationen i fråga. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt kommer vi även 
att använda oss av en statistisk analysmetod, den kvantitativa, för att mäta en eventuell 
förbättring av studieresultaten på tester i undervisningen. Resultaten av dessa olika metoder 
kopplar vi samman för att få en helhet av elevernas eventuella förändring i hänseende av ökad 
eller minskad koncentration/ motivation. Vi väljer därför att blanda ett hermeneutiskt och 
positivistiskt förhållningssätt i vår undersökning, men med en större vikt på den kvalitativa 
analysen, där tolkning av människans upplevelser sätts främst. Våra humanistiska inslag 
anammar vi från den etnologiska forskningens grunder.  
 
Johansson (2000) menar att i den hermeneutiska forskningen framstår som tidigare nämnt en 
humanistisk grundsyn och därmed inslag av den etnografiska forskningen. Etnografisk forskning 
har likaså fokus på att analysera människors tanke –och handlingsmönster i det dagliga livet. 
Deras studier bygger på att forskaren är observatör och befinner sig i den miljö som skall 
studeras. Observationerna skrivs ner som löpande anteckningar, vilka senare sammanställs 
systematiskt och noggrant i en loggbok eller dagbok. 
 
 



 19

 

Avgränsningar 
Den företrädesvis korta historien kring dataspel har vi inte berört, utan har istället fokuserat på 
spelens användbarhet i undervisningen. Beträffande rörelse/ idrott har vi inte att tittat på den 
hälsobefrämjande delen, utan har istället använt oss av rörelser som bygger på 
Sherborneövningar, vilka anses öka självtillit, kommunikation och rörelseglädje. 
Rörelseövningarna har utförts utifrån samma övningar i klasserna, för att kunna få ett så 
rättvisande resultat som möjligt. I vår undersökning har vi inte tagit upp genusperspektivet och vi 
kommer inte att gå in på specifika stavningsproblem och analysera dem djupare (ng-, tj- ljudet 
och dubbelteckning) när det gäller resultaten från diktamen. 
 
 

Bearbetning av information 
De enkäter som besvaras av eleverna ger oss svaret på om de upplever sin koncentration och 
motivation förbättrad. Observationerna av de tolv eleverna jämförs och tolkas för att slutligen 
resultera i en förståelse av förändringar som skett, även yttre faktorer, exempelvis undervisnings 
metod, tillfälliga händelser, tidpunkter på dagen m m, kommer att tas i akt för att få ett så rättvist 
resultat som möjligt.  
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Resultat 
 
Undersökningens metod består av tre delar, en diktamen test, en observationsdel och en enkät. 
Resultatet av de tre metoderna för vårt utvecklingsarbete redovisas nedan var för sig. 

Diktamensresultat 
 

Res ultat D ik tame n

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 17 19 21 2 3 2 5 2 7

Elev nr

A ntal rätt

R e s ul t at  D ik t am en  1
R e s ul t at  D ik t am en  2

 
Figur 1 Förändrar resultat för grundskolelever 1-28 

R e s u l t a t  D ik ta m e n

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0

2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 4 1 4 3 4 5 4 7 4 9 5 1 5 3 5 5

E le v  n r

A n ta l r ä t t

R e s u lt a t  D ik t a m e n  1
R e s u lt a t  D ik t a m e n  2

 
Figur 2 Förändrar resultat för grundskolelever 29-56 
 
Figur 1 och 2 visar på resultaten av de två genomförda diktamenstesten, de flesta elever uppvisar 
ett förbättrat resultat. 
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Sammanställning observationer rörelsepass 
 
Nedan följer en sammanställning av resultatet genom observationerna vid varje rörelsepass, 
vilken utgörs av de mest representativa meningarna om respektive elev.  
 
V. 41 
 
Elev nr. 24 
Innan rörelsepasset var eleven lite orolig, rörde sig mer på sin stol och pratade lite med 
bänkkompisen. Efter vårt första rörelsepass kunde vi dock skönja att eleven satt mer koncentrerat 
och jobbade än före. Pratet med bänkkompisen slutade och eleven hade inte samma behov av att 
röra sig på stolen längre. 
 
Elev nr. 31 
Före rörelsepasset pratade eleven mycket med sina klasskamrater, kunde inte sitta stilla och 
jobba. Efter det första rörelsepasset började han alltmer att jobba med sina uppgifter. Han satt 
oftare på sin plats men drömde sig fortfarande bort ibland.  
 
Elev nr. 35 
Var sjuk under vårt första rörelsepass. 
 
Elev nr. 5  
Denna person är väldigt tillbakadragen och väldigt försiktig i sitt framträdande. Nr 5 arbetar ofta 
koncentrerat med de uppgifter som tilldelats. Detta hindrar däremot inte eleven att ibland 
drömma sig bort från ämnet. Eleven springer sällan runt bland sina klasskamrater. Efter vårt 
första rörelsepass märktes ingen större skillnad annat än att eleven upplevdes arbeta än mer 
koncentrerat med sina uppgifter.  
 
Elev nr. 21 
En väldigt utagerande person och är stora delar av tiden ute bland sina klasskamrater och 
springer. Eleven upplevs som störig och svår att kontrollera. De uppgifter som delas ut görs 
sällan färdigt. När eleven sitter vid sin bänk drömmer personen sig bort och följer många gånger 
inte med i undervisningen. Efter vårt första rörelsepass blev skillnaden inte så stor dock kunde ett 
minskat drömmande märkas. 
 
Elev nr. 15 
Var sjuk under det första observationstillfället. 
 
Elev nr. 1 
Denna elev är tystlåten och märks inte så mycket, men visar störst intresse till vad kompisarna 
säger och gör. Än om eleven inte springer runt i klassrummet får denne inte något gjort, varken 
tilldelad uppgift eller uppmärksammar vad läraren går igenom. Efter första rörelsepasset märks 
endast ytterst liten skillnad, endast att eleven ej drömmer sig bort i samma utsträckning. 
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Elev nr. 8 
Elev nr. 8 ”pillar” mycket på sakerna i pennskrinet, men gör oftast den uppgift som skall göras. 
Ibland går eleven runt i klassrummet med olika ärenden, som t ex att vässa pennan eller för att 
titta på något. En förbättring efter rörelsepasset är att eleven inte går runt längre och pillar inte 
lika mycket på saker som tidigare. 
 
 
Elev nr. 11 
Denna person ser ut att lyssna på vad läraren säger, men har en drömmande blick och får inte så 
mycket gjort. Redan efter första passet verkar det som om eleven jobbar bättre, och frågar om 
hjälp på direkten när denne är lite osäker. 
 
V.42 
 
Elev nr. 24 
Var sjuk vid det andra observationstillfället. 
 
Elev nr. 31 
Denna elev hade innan rörelsepasset svårt att sitta still och koncentrera sig på sin uppgift, ville 
gärna prata med sina klasskompisar. Efter rörelsepasset märktes en förbättring. Pratet, 
springandet och lyssnandet till andra kompisar minskade. 
 
Elev nr. 35 
Eleven blir lätt störd om någon eller några andra i klassen pratar eller springer runt. Har ett stort 
behov av att pillra med saker. Efter det att klassen fått röra på sig kunde även denna elev sätta sig 
mer till ro och arbetade bättre. 
 
Elev nr. 5 
Eleven sitter vid sin bänk och jobbar vi kan inte märka någon större skillnad före eller efter 
rörelsepassen. Möjligtvis kan vi se att eleven arbetar något mera koncentrerat efter rörelsepasset. 
 
Elev nr. 15 
Denna elev uppvisade inte heller någon större skillnad i koncentration före eller efter 
rörelsepasset. Det vi möjligtvis kunde urskilja hos den här eleven är snarare en ökad påverkan av 
kompisar och sämre koncentration efter rörelsepasset. 
 
Elev nr. 21 
Vi kan inte heller hos denna elev se någon större skillnad i förmågan att arbeta koncentrerat före 
eller efter rörelsepasset. Det som vi märker är dock en försämring att kunna arbeta utan att 
påverkas av klasskamrater efter rörelsepasset. Detta kan dock förklaras av att den aktuella eleven 
har dokumenterade problem med sitt beteende. Särskilt framträdande blir problemen då eleven 
upplever oplanerade förändringar i sin tillvaro. 
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Elev nr. 1 
Denna lektion visar eleven minimalt intresse till vad läraren vill att de ska göra och inte heller till 
vad som sker i klassrummet. Efter rörelsepasset blev eleven ännu mer drömmande och blev inte 
märkbart effektivare i sitt skolarbete. 
 
Elev nr. 8 
Före rörelsepasset var eleven ganska orolig och gick runt, men i mellan åt jobbade denne på 
ganska bra. Eleven visar inte på någon förändring i sitt beteende i förhållandet till skolarbetet 
efter rörelsepasset. Denna gång visade eleven en negativ attityd tillrörelse. 
 
Elev nr. 11 
Eleven byter ofta kroppsställning och går relativt ofta runt i klassen. När denne sitter på sin plats 
ser man en drömmande blick. Efter rörelsepasset visar eleven ett större engagemang till sitt 
skolarbete och behovet att byta kroppsställning är mindre liksom dennes små promenader runt i 
rummet.   
 
V. 43 
 
Elev nr. 24 
Vid detta observationstillfälle märktes ingen större skillnad efter rörelsepasset på denna elev. 
Jobbade på bra och koncentrerat både före som efter. Det ända man kunde märka en liten skillnad 
på var tittandet och lyssnandet på andra klasskamrater, vilket minskade. 
 
Elev nr. 31 
Rörelsepasset denna gång gav ett mer negativt resultat än tidigare. Eleven satt koncentrerat och 
jobbade tittade drömmande upp någon gång. Efter rörelsepasset kom aldrig denna person riktigt 
till ro. Pillrandet med olika sker, främst lekande med sudd och linjal, ökade. 
 
Elev nr. 35 
Även denna gång kunde vi se en förbättring av rörelse passet. Eleven satt mer stilla på sin plats, 
de drömmande blickarna upphörde dock inte men arbetade genomsnitt bättre.  
 
Elev nr. 5 
Detta rörelsepass gjordes direkt på morgonen och vi kunde inte efter rörelsepasset se någon 
märkbar skillnad. Det var inte ofta som eleven pratade med sin bänkkompis, eller pillrade med 
saker. Det man uppmärksamma är att eleven sitter mer stilla på sin stol efter rörelsen. 
 
Elev nr. 21 
Här har vår utåtagerande försöksperson inte gjort någon förbättring efter passet. Både före som 
efter försöker eleven provocera fram en reaktion hos sina klasskompisar och lärare genom att 
pillra med olika saker, springa omkring och prata med de övriga i klassen. 
 
Elev nr. 15 
Försökspersonen har svårt att koncentrera sig på sig själv, lyssnar och tittar gärna på sina 
klasskompisar och vill gärna pillra med olika saker. Det man även hos denna elev kan 
uppmärksamma efter rörelsepasset är att eleven sitter mer stilla och pratar inte lika ofta med sina 
klasskompisar.  
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Elev nr. 1 
Eleven stirrade ofta med drömmande blick och fick inte så mycket gjort under lektionen före 
avbrottet med rörelse. Efter rörelseövningarna ser eleven ut att koncentrera sig bättre på 
uppgifterna och är mer närvarande. 
 
 
Elev nr. 8 
Den aktivitet som pågår under denna lektion är eleven väldigt intresserad av, vilket bidrar till bra 
arbetsinsatts, med lite pillrade på saker. Efter rörelsepasset går det inte att märka någon 
förbättring av elevens koncentration, troligen beror det på att denne jobbade bra redan innan 
rörelsen. 
 
Elev nr. 11 
Denna elev har svårt att komma igång med sitt arbete under denna lektion och påkallar hela tiden 
på uppmärksamhet. När denne fått hjälp kommer eleven fortfarande inte vidare. Efter 
rörelsepasset jobbar eleven betydligt bättre på egen hand, även om läraren behöver ”pusha” på 
lite. Eleven blir liksom lugnare. 
 
V. 44 
 
Elev nr. 24 
Vid detta observationstillfälle hade eleven svårt att komma till ro och arbeta, med bl a mycket 
prat med bänkkompisen. Efter eleven fått röra på sig märktes en klar förbättring. Satt mer stilla 
och surrade mindre med bänkkompisen. Tittade dock upp ibland och lyssnade om det var några 
andra i klassen som pratade.  
 
Elev nr. 31 
Var sjuk vid det fjärde observationstillfället. 
 
Elev nr. 35 
Denna gång blev resultatet ett annat. Eleven lekte med linjal och sudd samt en plastpåse före 
rörelsepasset, ägnade inte många minuter till sin uppgift. Efter rörelsepasset slutade personen att 
leka med sina grejer och började koncentrera sig på sin uppgift. Stannade upp och drömde sig 
bort några gånger men hann det han skulle göra.  
 
Elev nr. 5  
Var frånvarande (sjukdom) när observationerna gjordes i klassrummet. 
 
Elev nr. 21  
”Beteendet” ändrades inte vad vi kunde märka, utan eleven fortsatte med ett ”oengagerat” sätt. 
Eleven är tillsynes ”närvarande” vid observationerna utan försöker provocera fram reaktioner hos 
lärare och klasskamrater. Detta gör genom att eleven håller på med andra saker t.ex. att slå med 
linjalen i bänken i syfte att framkalla störande ljud. Ingen förändring i detta beteende kunde 
märkas efter genomfört rörelsepass.  
 
Elev nr. 15 
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Även för elev 15 kunde vi inte märka något förändrat beteende under våra observationer före och 
efter rörelsepasset. Eleven har en tendens att ofta vara okoncentrerad på sina uppgifter och har 
också en benägenhet att ”triggas” av elev nr 21: s beteende. Nr 15 uppträdande är dock inte lika 
utpräglat när det gäller provocerande mot lärare och sina klasskamrater. På den lektion som 
observationerna gjordes (SO/NO/BILD) var uppgiften sådan att det innebar mycket ”spring” i 
klassrummet vilket för innebar för elev nr 15 att fokuseringen på skolarbetet inte var den allra 
bästa. 
 
Elever nr. 1, 8 och 11 
Dessa elever har inte haft något rörelsepass i veckan eftersom en av oss lärarkandidater varit sjuk 
hela denna vecka. 
 
V. 46 
 
Elever nr. 24, 31, 35, 5, 21 och 15 
Har inte haft något rörelse pass under denna vecka på grund av temavecka, som gjort det omöjligt 
att genomföra. 
 
 
Elev nr. 1 
Efter att ha suttit i en egen värld och drömt sig bort och gått runt i klassen före rörelsepasset, blir 
eleven lugnare och har oftare ögonkontakt med läraren och mer närvarande. Eleven sitter på sin 
plats och visar mer uppmärksamhet till det som sägs. 
 
Elev nr. 8 
Denna elev har genomgående stort rörelsebehov och pillar på sudd och papper mm. Eleven går 
ofta en sväng i klassrummet. Efter rörelseövningarna är eleven lugnare och än fast denne 
fortfarande pillar ibland, har rörelsebehovet minskat och denne visar större uppmärksamhet på 
lektionen. 
 
Elev nr. 11 
Eleven är ofta i en egen drömvärld, men byter sittställning rätt ofta och vill att läraren hela tiden 
ska finnas vid dennes sida för att jobba. Det är som om eleven är så osäker och inte litar på sin 
egen förmåga. Eleven är mycket positiv till rörelse övningarna och efter dessa visar eleven 
betydligt större uppmärksamhet till lektionen och jobbar mycket mer självständigt. 
 

Hur de utvalda eleverna fungerar i undervisningen i ett helhets perspektiv: 
 
Elev nr. 24 
Eleven är lite grann av en genomsnittselev i klassen. Nr 24 sitter oftast på sin plats och gör sina 
uppgifter. Eleven tittar sällan upp och lyssnar på sina kamraters konversationer, utan gör sitt jobb 
och lyssnar på lärarens anvisningar. Inga läs- och skrivsvårigheter dock har eleven lite motoriska 
svårigheter.  
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Elev nr. 31 
Denna elev är något av en drömmare som ofta drömmer sig bort från omvärlden när han måste 
sitta vid sin bänk och vara stilla. Detta gör att de instruktioner som ges av läraren inte 
uppmärksammas. I mellan åt är eleven lite av en ”orolig själ” vilket ibland yttrar sig i att eleven 
springer omkring och pratar med sina kamrater. Eleven är dock duktig läsare och har inga 
problem med räkning. Stavningen är inga problem men brister i finmotoriken vilket yttrar sig när 
personen ska skriva. 
 
 
Elev nr. 35 
Eleven har stora svårigheter att koncentrera sig, vilket yttrar sig att eleven måste ”pillra” med 
linjal, sudd, pennor, papper osv. Personen arbetar sällan med de uppgifter som blivit tilldelade. 
Blir eleven av med sina saker drömmer personen sig bort. Denna elev har stora problem med 
både läsning och skrivning.   
 
Elev nr. 21 
Denna elev är väldigt utåtagerande och strävar hela tiden efter att provocera fram olika reaktioner 
hos läraren och andra elever. Provokationerna kan bestå i att eleven t ex under genomgångar 
sitter och slår med linjalen mot bänken allt för att störa lektionen Eleven har svårt att sitta still 
och jobba med de uppgifter som tilldelats, och far ofta omkring i klassrummet och stör sina 
kamrater.  
 
Elev nr. 5 
Eleven är tillbakadragen och närmast att beskriva som blyg inför sina kamrater. Denna elev sitter 
ofta tyst i sin bänk och jobbar koncentrerat med sina uppgifter och stör inte sina kamrater.  
 
Elev nr. 15  
Denna elev är inte utåtagerande men har ofta svårt att koncentrera sig vid genomgångar som 
läraren håller. Eleven talar ofta med sina bänkkamrater om annat än skolarbete och vill ibland 
”drömma” sig bort från skolarbetet.  
 
Elev nr. 1 
Motivationen saknas hos denna elev och arbetsinsatsen är minimal. Denne sitter oftast tyst och 
kan därför se koncentrerad ut, men i själva verket får eleven inget gjort. Ofta byter eleven 
sittställning på stolen. Eleven har dock inga läs –eller skrivsvårigheter. 
 
Elev nr. 8 
Eleven anses stark i alla ämnen, men kan upplevas okoncentrerad när denne hela tiden ”pillar” på 
olika saker och ofta viskar till kamraten bredvid. Trots denna oro i kroppen hänger eleven med 
bra på lektionerna och är väldigt skärpt. Några problem med läs –eller skrivsvårigheter verkar 
inte finnas. 
 
Elev nr. 11 
Denna elev är mycket svag, med skrivsvårigheter dock inga problem med läsningen. Eleven 
drömmer sig ofta bort i en egen värld och sitter ofta ganska stilla med blicken riktad mot läraren, 
vilket gör att denne ser koncentrerad ut. Däremot får eleven sällan något gjort och därför vet 
eleven inte vad som skall göras och visar så sin utåtagerande sida. 
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Tabell 1. Sammanfattning av resultat från observationerna (se bilaga 10):  
 
Elev  v.41 v.42 v.43 v.44 v.46 
Nr: 24 Mer 

koncentrerad 
Sjuk Ingen större 

skillnad 
Klar 
förbättring 

--------------- 

Nr: 31 Lite mer 
arbetsvillig 

Förbättring Försämring Sjuk --------------- 

Nr: 35 Sjuk Förbättrad 
koncentration 

Liten 
förbättring 

Tydlig 
förbättring 

--------------- 

Nr: 21 Ingen större 
skillnad 

Ingen större 
förändring 

Ingen 
förändring 

Ingen 
förändring 

--------------- 

Nr: 5 Ingen större 
förändring 

Liten 
förändring 

Ingen större 
skillnad 

Sjuk --------------- 

Nr: 15 Sjuk Ingen större 
förändring 

Lite mer 
koncentrerad 

Ingen större 
förändring 

--------------- 

Nr: 1 Ytterst liten 
skillnad 

Liten 
försämring 

Förbättring ---------------- Förbättring 

Nr: 8 Liten 
förändring  

Ingen 
förändring 

Ingen 
förändring 

---------------- Tydlig 
förändring 

Nr: 11 Liten 
förbättring 

Klar 
förändring 

Positiv 
förändring 

---------------- Tydlig 
förändring 

 
Resultatet av observationerna visar på både en positiv och negativ förändring. I sin helhet visar 
resultatet ovan på en liten förbättring av koncentration hos eleverna och de är mer motiverade, 
när de haft avbrott med rörelse i undervisningen. För att få ett rättvist resultat måste 
observationspersonernas normala beteende tas med, eftersom vissa elever har ett behov av att 
pillra med olika saker (linjal, penna, sudd), vara utåtagerande och med stort rörelsebehov. Med 
hänsyn till dessa beteenden visar sig eleverna ha god koncentration och göra bra ifrån sig i 
skolan.    
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Resultat enkätundersökning 
 
1. Har du använt datorn i skolan tidigare? 
 
Tabell 1. Grundskolelevernas svar på fråga 1.   
  f  
 1. Ja  42 
 2.Nej  14 
 
 
 
2. Om du svarat ja på frågan ovan, vad har du i så fall använt datorn till? 
 

• Skriva på Microsoft Word 
• Jag har tränat på att logga in 
• Lösenord 
• Jag har skrivit på den, och i förskoleklass spelade vi dataspel 
• Skriva om mig och mitt hus. 
• Då skrev jag en berättelse 
• Vi gjorde eget lösenord 
• Jag har använt datorn till att lösa korsord m.m. 
• Skrivit saker 
• Skrivit om mig själv 
• Lösa korsord, träna på att skriva 
• Skriva 
• Skrivit 
• Vi har skrivit och så har vi spelat spel 
• Skrivit på 
• Jag spelade och skrev 
• Spelat spel i förskolan eller 1:an 
• Mattespel 
• Stavade ord och fick ett lösenord 
• Vi övade på stavning 
• Stavade ord och fick lösenord 
• Skriva 
• När vi fick ett lösenord. 
• Skrivit 
• Att skriva om mitt hus och mig själv 
• Att jobba 
• Animation 
• Spela 
• Lära mig att stava rätt 
• Lexia 
• Spela 
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• Dataövning 
• Lärning på Sven´s verkstad 
• Lexia bra till 99%1 
• Jag har spelat Lexia 
• Brev lärospel m.m. 
• Skrivit brev 
• Datorkörkort och Lexia 
• Skriva brev och.......1 
• Jag har använt datorn för att skriva brev 
• Jag har skrivit brev 

 
3. Har du dator hemma? 
 
Tabell 2. Grundskolelevernas svar på fråga 3.   
  f  
 1. Ja  55 
 2.Nej  1 
 
 
4. Hur tycker du det har varit att använda dataspelet "Trädet"? 
 
Tabell 3. Grundskolelevernas svar på fråga 4.   
  f  
 1. Mycket bra  22 
 2. Bra  30 
 3. Vet ej  1 
 4. Dåligt  1 
 5.Mycket dåligt  2 
 
 
5. Kändes det roligt att jobba med rättstavning när du fick börja med dataspelet 
"Trädet" ? 
 
Tabell 4. Grundskolelevernas svar på fråga 5.   
  f  
 1. Ja  53 
 2.Nej  3 
 
 
6. Utövar du någon idrott/rörelse på fritiden eller i hemmet? 
 
Tabell 5. Grundskolelevernas svar på fråga 6. 
  f  
 1. Ja  46 
 2.Nej  10 
 
 



 30

7. Om du svarat ja på frågan ovan, i så fall vilken idrott/rörelse håller 
du på med? 
 

• Jag håller på med innebandy 
• Idrott 
• Jag spelar bandy och åker skidor., och hemma leker jag väldigt 

mycket ute. 
• Jag håller på med längdhopp 
• Fotboll 
• Leka med kompisar och spela bandy 
• Armbrytning 
• Fotboll, bandy, skytte 
• Skidor 
• Pingis, dykning, fotboll och lite badminton 
• Skidor, styrketräning, fotboll, simning, springning, längdhopp 
• Jag brukar vara ute och leka 
• Springer med hunden Hejko 
• Magträning hockey 
• Ridning 
• Jag gör det bara ibland 
• Bandy 
• Jag spelar fotboll hemma och åker skidor 
• Leker 
• Ibland, olika saker 
• Går, rider, klättrar och joggar 
• Ridning springer 
• Klättring ska börja med dans, ridning, slalom 
• Stå på händer, jular, bandy, fotboll 
• Ridning, slalom, klättring 
• Fotboll, innebandy 
• Hockey, bandy 
• Fotboll, dykning, löpning 
• Fotboll, bandy, skidor 
• Jag går 
• Springer 
• Jag går med min hund Bamse 
• Jag springer ibland och gör armhävningar ibland och ibland 

situps 
• Karate, Skidor, Springning, Dykarna 
• Träning till slalomåkningen 
• Brukar vara på träning. Ibland armhävningar och situps 
• Massor, jag åker skidor och har inomhusträning 
• Vanlig lek 
• Karate 
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• Träning på tisdag och torsdag kväll 
• Tyngdlyftning armhävning roligt 71% 
• Situps, styrketräning, springning 
• Hinderbana och skidor 
• Vi går en bana 
• Jag leker 

 
 
 
 
 
8. Tycker du att det har varit roligt med rörelseövningarna i klassrummet? 
 
Tabell 6. Grundskolelevernas svar på fråga 8.   
  f  
 1. Ja  53 
 2.Nej  3 
 
 
9. Känns det lättare att jobba och följa med i skolan efter rörelseövningarna? 
 
Tabell 7. Grundskolelevernas svar på fråga 9.   
  f  
 1. Ja  42 
 2.Nej  13 
 

Resultatsammanfattning enkätundersökning 
 
Gällande datoranvändningen på de tre första frågorna, tabell 1 och 2, (fråga 2 öppen fråga se 
bilaga 7) ville vi ta reda på hur stor erfarenhet av datorer eleverna hade sedan tidigare, eftersom 
detta kan påverka vår undersökning. Tabellerna visar att huvuddelen av eleverna använt datorn 
både i skolan och hemma samt att de använt datorn både för att skriva och spela spel med, några 
hade dessutom använt den till animation och att lösa korsord på. En större del av eleverna tyckte 
också att det var bra eller mycket bra att använda dataspelet ”Trädet” och att det känts roligt att 
jobba med rättstavning sedan de börjat med ”Trädet”. Vi kan också konstatera att vi jobbat med 
sedan tidigare fysiskt aktiva elever, det stora flertalet höll på med någon idrott eller annan fysisk 
aktivitet på fritiden. Eleverna har mestadels angett olika idrotter och lek som svar på vilken fysisk 
aktivitet de ägnar sig åt på fritiden. Vi kan också konstatera att en större del av eleverna har tyckt 
att rörelseövningarna i klassrummet varit roliga och att de efteråt haft lättare att följa med i 
skolundervisningen.   
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Diskussion 

   
Syftet med vår undersökning var att studera om det arbete vi gjorde i kombination av pedagogiskt 
dataspel och rörelseövningar skulle förändra elevernas motivation och därigenom även 
koncentrationen som i detta fall byggde på rättstavning. Vi anser att vi fått svar på detta, men det 
kan dock finnas faktorer som påverkat resultatet. Ett problem med att göra ett utvecklingsarbete 
under så kort tid är att få ett trovärdigt resultat och även kunna se en förändring. En faktor som 
alltid bör tas i akt är att eleverna kan påverkas av ens egna intressen och engagemang och svepas 
med i ”nyheternas behag”. Det kan skapa ett intresse hos eleverna som egentligen inte finns där.  
 
I det stora hela konstaterar vi att vårat projekt med eleverna varit svår att omsätta från teori till 
praktik när det gäller den tänkta planeringen. Vi har fått lära oss att planering ute på skolorna är 
svårt att hålla, eftersom det hela tiden dyker upp saker, som teman eller andra projekt som 
krockar med den preliminära planeringen. Detta har i sin tur medfört att rörelsepassen utförts på 
andra lektioner än planerat eller uteblivit. Efter en vecka med rörelseövningar med eleverna kan 
vi inte märka någon större skillnad i deras beteende, men när två veckor förlöpt märker vi att 
eleverna blir lugnare efter att ha haft ett rörelsepass. Det stim och störande moment som annars 
finns blir mindre och arbetsmiljön för hela klassen blir bättre. Eleverna blev mer avslappnade 
under passen och verkade mer bekväm med den förändring som faktiskt uppstått i den 
”traditionella” undervisningen. Detta styrks genom Susanne Wolmesjö (2002) som konstaterat att 
vid stress blir nervsystemet spänt vilket gör det svårare att tänka, därför är det bra med korta, täta 
avbrott med fysisk aktivitet. Detta minskar stressen och ger därmed ett avspänt nervsystem som 
är det optimala för en bra inlärning. När tredje veckan gick mot sitt slut var i stort sett alla elever 
mycket positiva till de fysiska övningarna och frågade när vi skulle ha nästa. Våra 
rörelseövningar var något nytt för eleverna, under deras ordinarie skolundervisning, vilket visade 
sig i en hel del oroliga själar under de första rörelsepassen. Eleverna var inte vana och visste inte 
hur de skulle bete sig under passen. Eleverna blev allt mer vana vid avbrotten och därav mer 
samarbetsvilliga. Det märktes att eleverna hade roligt vilket smittade av sig på den aktivitet som 
de senare återgick till, vilket märktes tydligt den sista veckan vi hade rörelse, varpå eleverna 
genast jobbade vidare med förnyad energi med sin arbetsuppgift. Av våra observationer att döma 
kan vi dra slutsatsen att våra observationselever blev lugnare och deras rörelsebehov minskade i 
samband med skolarbetet, genom avbrott med rörelse som även framgår i Itis rapporten (2002). I 
rapporten förklarar de att rörelse bidrar till att hjärnan får nytt syre och arbetar då effektivare, 
vilket resulterar i att det blir lättare att koncentrera sig. I observationerna lades det märke till att 
eleverna satt mer stilla och när det blev lugnare i klassrummet visade eleverna på ett större 
engagemang för den uppgift de jobbade med.  Detta anser vi tyder på bättre koncentration och 
motivation i elevernas lärande. Rörelseövningarna som vi använde oss av bygger på 
Sherbornemetoden, som bl a grundas på att känna att man lyckas och att stärka 
självuppfattningen, något vi även observerade att våra elever fick erfarenhet av. Några av de 
elever vi observerade hade en mindre bra självbild och den förändrades till en mer positiv bild 
genom rörelsen. Eleverna fick känna att de lyckades, något som Ericsson (1989) tar upp som en 
av förutsättningarna för att öka elevernas motivation. Vidare tar han upp en annan viktig 
förutsättning för elevernas lärande, vilken är lärarens engagemang. Denna faktor anser vi ingått i 
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vårat arbete med eleverna och den kan till viss del förklara elevernas ökade motivation. Samtidigt 
kan vi inte påstå att det är kombinationen av data och rörelse som bidragit till bättre resultat hos 
eleverna, d v s fler rättstavade ord i sista utförda diktamenstestet. Eftersom det kan vara vårat 
engagemang och intresse som varit en viktig faktor eller att de avbrott vi gjort i den traditionella 
undervisningen varit grundläggande för den förändring vi fått fram i resultaten från diktamen. 
Längre fram i diskussionen tar vi upp andra faktorer som kan ha påverkat resultatet med 
hänseende till användningen av dataspelet ”Trädet”. En annan sak vi uppmärksammat är att 
elevernas beteende beror mycket på vilken typ av aktivitet som genomförs i klassrummet, t ex 
tystläsning, genomgång, eget ansvar/jobb och om det är fritt eller styrt o s v.  Exempelvis när 
eleverna sitter tysta och läser tystläsnings bok, har ett avbrott med rörelse känts onödigt. Vissa 
rörelser som ingick i passen kunde upplevas tråkiga vid upprepning, därför beslutade vi att baka 
in de olika rörelserna i sagor, något som blev mycket uppskattat av eleverna. Trots de trånga 
klassrummen som gjorde det svårt att utföra rörelseövningarna på det optimala viset, märktes 
ingen brist på engagemang från eleverna och det var bra erfarenheter för oss att försöka få det att 
flyta på ändå.  
 
Genom observationerna kunde vi se en positiv förändring men det som kan ge en missvisande 
bild är observationspersonernas normala beteende, eftersom vi tittat på beteenden som vi ansett 
visar på försämrad koncentration. Detta för att vissa elever har ett behov av att pillra med olika 
saker (linjal, penna, sudd) och vara utåtagerande och med stort rörelsebehov, trots dessa 
beteenden visar sig eleverna ha god koncentration och göra bra ifrån sig i skolan. Samtidigt kan 
man se att dessa elever är ett stör moment för övriga elever i klassen som behöver komma till ro. 
Lika missvisande bild blir det då observationseleven alltid jobbar på bra och koncentrerat, vilket 
gör att resultaten från observationerna ser oförändrade ut, hos några elever.    
 
Gällande dataspelandet har det varit andra problem förutom det rent schematiska. De bokades i 
ett tidigt skede in i en datasal och har därför inte kunnat flyttas lika lätt. Där har våra handledare 
varit flexibla i sin planering så att dataundervisningen i stort sett kunnat utföras som planerat. 
Undantaget de veckor som då är upptagna under de bortfall vi haft (temavecka, friluftsdag). 
Problemen har istället varit rent praktiska med tillgänglighet, krånglande datorer o s v dessa 
beskrivs senare. Ett stort problem vi haft är att datorerna haft operativsystemet Windows XP 
installerat, något som inneburit att dataspelet ”Trädet” inte fungerat tillfredställande. Problem 
som att datorn hakat upp sig, ljudet har försvunnit och att spelets bildåtergivning inte fungerat 
helt perfekt kan ha påverkat undersökningen i negativ riktning. 
 
Som vi tidigare nämnt kunde vi i resultatet från vår diktamen se en positiv trend där huvuddelen 
av eleverna har fått ett förbättrat resultat. Det finns faktorer som kan ha spelat in på resultatet t ex 
tid på dagen när diktamen genomfördes, annan uppläsare, ljudnivå vid diktamenstillfället. Vi kan 
inte heller påstå att det förbättrade resultatet berott på datorspelandet eftersom det lika gärna vara 
rörelsen eller en kombination av rörelse och dataspel som givit det positiva resultatet. Att 
eleverna kunnat öva på rättstavning betydligt mer än vad de annars kunnat göra kan också ha 
påverkat resultatet i positiv riktning, men att de skulle ha kunnat öva specifikt på de ord som 
ingick i diktamen är mindre troligt. Detta på grund av att diktamen direkt efter den slutfördes 
samlades in och resultaten avslöjades aldrig för eleverna, dessutom är ”ordförrådet” i dataspelet 
så stort att ord från diktamen endast kan ha förekommit någon enstaka gång under hela 
försöksperioden. Vi skulle troligtvis kunna få samma resultat på diktamen genom att istället för 
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”Trädet” låta barnen öva i böcker där får träna på att stava olika ord. Vi tror däremot att resultatet 
inte skulle ha blivit lika positivt eftersom barnen i sina enkätsvar upplevt det positivt att jobba 
med dataspelet ”Trädet”, något som överensstämmer helt med det vi upplevt under den tid 
datalektionerna pågått. Detta får vi bekräftat av Brodow (1996) som hävdar att eleverna måste få 
lyckas och tycka det är roligt för att få en positiv inställning till att skriva, vilket innefattar 
stavning och därmed skapa medvetenhet och motivation hos eleverna. Alla har suttit stilla och 
jobbat och arbetat intensivt med spelet under den halvtimme varje lektionspass pågått, något vi 
förövrigt upplevt som en alldeles lagom längd på våra dataspelslektioner. I båda skolorna 
utfördes våra datalektioner i en annan byggnad, vilka var belägna ca 3 minuters gångväg från 
barnens klassrum. Genom att lämna klassrummet och göra något annat kan i sig ha bidragit till att 
barnen givit användandet av ”Trädet” ett positivt omdöme. Att barnen av detta skäl skulle avge 
svaren ”bra” eller ”mycket bra” på hur de upplevde användandet av dataspelet ”Trädet”, d v s på 
grund av avbrott från den ordinarie undervisningen. Vi upplevde att de jobbade koncentrerat 
under ”datalektionerna” därför anser vi detta mindre sannolikt. Barnens attityder till användande 
av spelet i undervisningen stämmer dessutom bra överens med de tidigare undersökningar som 
gjorts, i bl a undersökningen som Sonja Farkell – Bååthe (2000) gjort i Stockholmsområdet visar 
på att eleverna upplevt användningen av datorerna i undervisningen positivt. Även Barbro 
Johanssons avhandling styrker detta där barnen tyckte de lärde sig mycket och att datorn var rolig 
att hålla på med. Barbro menar vidare i sin avhandling att vi inte ska underskatta vikten av leken i 
barns lärande. Därför ska vi inte bli oroliga om eleverna tror att de får använda skoldataprogram 
för det är roligt fortsätter hon. Här kommer vi in på det område som är svårt att finna ett bra namn 
som täcker dess betydelse d v s av användandet av dataspel, vilket som kan misstolkas av 
eleverna. Vi valde uttrycket ”jobba med datorn” och ”jobba med Trädet”, för att inte vilse leda 
eleverna. Annars tycker vi att vi kan säga ”data som pedagogisk resurs”. Enligt vår mening är det 
faktumet att barnen tyckt det varit positivt att använda ”Trädet” och att de därmed haft 
motivationen samt orken att koncentrera sig under ”datalektionerna” och därmed kunnat öva mer 
på rättstavning. I en undersökning som Stråhlin (1999) tas koncentrationens och motivationens 
inverkan på inlärning upp. Vi har tidigare i diskussionen berört vad Ericsson (1989) menar, 
nämligen att motivation är nödvändigt för en bra inlärning och att användningen av pedagogiska 
dataspel och rörelse är helt förenliga med de fem undervisningsprinciperna (MAKIS) där känslan 
av att lyckas är den bästa belöningen. I ”Trädet” är det figuren Isidor som ger sig ut att gå på lina 
mellan vad som ser ut att vara två klippor och för att han ska ta sig över krävs det att eleven 
stavar det givna ordet rätt. Här utgörs belöningen av att Isidor lyckas ta sig över helskinnad. 
Metoden att ge belöningar har varit utsatt för kritik, det har menats att intresserade sig för 
belöningarna istället för innehållet menar Linderoth (2000). Vi märkte under de lektioner vi 
spelade ”Trädet” att några individer gärna spelade på den lägsta nivån och därmed få Isidor 
”helskinnad” över avgrunden fler gånger än vad som skulle vara fallet om de valt en svårare nivå. 
Enligt vår mening är det något som den undervisande läraren måste ta ställning till, ska eleven 
själv få bestämma när han/hon ska gå upp till nästa ”nivå” i spelet och därmed riskera att eleven 
spelar på alldeles för låg nivå och därmed inte utvecklar sitt lärande. Det kan också vara så att 
läraren ”driver på” för hårt och eleven får en för kraftigt stegrad svårighetsgrad och detta är inte 
heller bra, då eleven bl a kan känna sig otillräcklig samt få en känsla av att jämt misslyckas. Vi 
vill mena att det är bättre att eleven själv väljer svårighetsgrad på spelet, men att läraren är 
uppmärksam och iakttar elevens spelande och uppmuntrar eleven att byta ”svårighetsgrad” när 
eleven behärskar den ”nivå” han/hon befinner sig på. Det är därför viktigt att du som lärare inte 
lämnar eleverna i sitt ”spelande” och tror att eleverna per automatik lär sig de kunskaper som 
spelet är konstruerat att förmedla. De s k drillprogrammen har varit utsatta för viss kritik och att 
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de inte skulle ge någon djupare insikt i mer invecklade företeelser. Den kritiken kan vi instämma 
i, men vi ser däremot en klar fördel med användningen av den formen av program när det gäller 
uppgifter som elever vanligtvis upplever som ”tråkiga” och eleverna har svårt med att motivera 
sig till att öva. Trädet är enligt vår mening inte att betrakta som något regelrätt ”drillprogram” 
trots att de övningar som finns i programmet kunnat göras i en lärobok, eftersom det för eleven 
innebär en viss ”fördjupad” kunskap i varje ord (se bilaga 1). Gränserna mellan olika typer av 
program är oerhört svår att dra, och det finns säkert de som skulle definiera ”Trädet” som ett 
drillprogram. Vi vill mena att alla denna inplacering i olika kategorier av dataprogram bara 
skapar en massa förvirring, eftersom den är oklar och gränserna mellan olika kategorier är svår 
att dra. Att som lärare välja dataspel att använda sig av måste ske med tanke på vad som ska övas 
och vilka mål att eleverna ska uppnå, först när läraren är klar över detta kan han/hon börja leta 
efter lämpliga spel att använda.  
    
Vår undersökning är mer ett kvalitativt utvecklingsarbete, med kvantitativa inslag. Vi saknar 
exakta mätinstrument och har själva fått tolka vissa delar av resultatet, vilket bygger på ett 
hermeneutiskt synsätt. Detta anser Patel Davidsson (2000) utmärks genom forskarens roll som 
engagerad och subjektiv. Dessa två motpoler används ofta i dagens forskning för att få en 
helhetsbild av personernas upplevelser. Vårt mätinstrument i detta utvecklingsarbete är en 
triangulering bestående av observationer, enkät och diktamen. Vi har försökt hålla oss objektiv, 
men det egna intresset för ämnena, data och rörelse, kan ha färgat resultatet. Avsaknaden av ljud 
vid vissa datorer kan ha påverkat resultatet. Reliabiliteten i vår mätning kan ha påverkats av 
slumpmässiga eller tillfälliga egenskaper hos mätinstrumenten, omgivningen kring 
utvecklingsarbetet, det mätta objektet och av oss själva som utför mätningen. Vi kan inte med 
hundraprocentig säkerhet säga att vårt ”projekt” har gett de positiva resultat vi fick bland 
eleverna, det finns alltid en möjlighet att andra faktorer spelat in gällande resultatet. Vi kan 
däremot se en trend bland våra elever att studieresultaten förbättrats samt att de upplevt det lättare 
och roligare att arbeta med rättstavning. Vi gör heller inte några anspråk på att vår undersökning 
skulle ha något större vetenskapligt värde, till detta har bl a elevunderlaget varit alldeles för litet  
 
Vi tycker att vårt utvecklingsarbete med eleverna mätt det vi avsåg att undersöka. Vi har 
undersökt om eleverna upplever sin koncentration förbättrad och därigenom även en ökad 
motivation för rättstavning, genom kontinuerlig rörelse och pedagogiskt dataspel. Några 
systematiska mätfel kan förekomma när vi tolkat svaren, men vi har försökt eliminera sådant 
genom att försöka hålla oss objektiva 
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Fortsatt forskning 
 
Vi har under vårt examensarbete fått lära oss att det sällan eller aldrig riktigt blir som planerat. 
Därför är vårt ”projekt” svårt att direkt införa i den dagliga undervisningen. Främst beroende på 
rent praktiska saker som t ex bristen på datorer eller alltför trånga klassrum. Vi blev själva lite 
förvånade över de positiva resultat vi fått fram, därför ser vi fram emot att någon fortsätter att 
”forska” inom området. Det är kanske så att de ”motpoler” som rörelse och dataspel ändå i 
kombination skapar en bra förutsättning för barns lärande och ger snabba resultat. Eftersom det 
rent praktiskt är svårt att genomföra, det vore därför intressant för framtida forskning att 
undersöka om samma resultat kan uppnås genom ett mindre styrt datoranvändande. Det skulle 
kunna ske genom att datorer placerades ut i klassrummet och eleverna själva fick bestämma när 
de ville öva med pedagogiska spel som hjälpmedel. Upplägget skulle vara lättare att senare kunna 
överföra i ”daglig” verksamhet inom skolan, samtidigt är det enklare att kombinera med olika 
former av rörelse och motion t ex  sherborneövningar.   
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Bild 1 (Introduktionssida) 
 
Spelet trädet är indelat i olika ”delprogram” (Gehörsskrivning, Läsning, Språksprängarna, 
Ordfantasi, Stavning), vart av dessa tränar olika moment i vårt läsande och skrivande. Vi beslöt 
att i vårt examensarbete att begränsa oss till stavningsprogrammet allt för att under den 
begränsade tid som ”projektet” pågick specifikt kunna arbeta med rättstavning. 
 
Bild 2 (Stavning introduktionssida) 
 
Spelets stavningsdel är indelad i olika delmoment (Grundträning, Diktamen/Test, Främmande ord 
och en sida för att kunna göra utskrifter av övningarna). Vi använde endast oss av två moment 
Grundträning och Diktamen/Test. Eleverna fick börja med grundträningens enklaste nivå som är 
ljudenlig stavning med ord bestående av 3-4 bokstäver som ”sprängts” isär. Därefter ökades 
svårighetsnivån och eleverna fick själva bestämma när de ville öka på svårighetsgraden. 
 
Bild 3 (Övningssida) 
 
Denna sida mötte eleverna när de skulle börja spela, svårighetsgraden på bilden är ljudenlig 
stavning med en ordlängd på 5-6 bokstäver. Här gäller det för eleverna att få figuren Isidor att 
vandra på linan mellan klipporna. Isidor förflyttar sig en bit framåt för varje gång en bokstav sätts 
in på rätt ställe, han tappar däremot balansen om bokstaven sätts in på fel plats och först när två 
bokstäver satts in fel ”faller” Isidor. När en felaktig bokstav satts in och figuren ”vinglar” på 
linan kan han återfå balansen om bokstaven flyttas till rätt plats. Det finns också möjlighet för 
eleven att få hjälp, när knappen fuska ”klickas” på får eleven hjälp med att placera en bokstav på 
plats. Trycks istället ”visa ordet” in ”får” eleven hela ordet visat och får lyssna på ordet för att 
sedan skriva ner det korrekt, därefter kan eleven gå vidare i spelet. Samma procedur med att 
lyssna och stava ordet gäller även om Isidor lyckas ta sig över ”avgrunden”.  
 
Bild 4 (Grundträning ljudstridig stavning) 
 
Samma princip gäller på denna svårighetsgrad som vid ljudenlig stavning, men här ska eleverna 
dessutom förutom att lyssna och stava ordet rätt även ”markera” var de t.ex. uppfattar ett –ng ljud 
i ett ord. Återigen på grund av den begränsade tiden beslöt vi för att inte eleverna skulle ”sväva” 
ut alltför mycket i spelet att begränsa övningarna att innefatta avsnitten blandade –ng och –tj ljud 
som eleverna fick spela fritt inom. 
 
Bild 5 (Diktamen/Test) 
 
Efter andra veckans datalektioner och eleverna börjat välja en allt svårare svårighetsgrad erbjöd 
vi de elever som ville prova på ett diktamenstest via datorn. Testet var helt frivilligt, och syftet 
från vår sida var att eleverna skulle genom att göra ett test nu samt ett test senare kunna se sina 
egna framsteg. Vi markerade dock alla ”kombinationer” av stavningar allt för att säkerställa att så 
få ord som möjligt skulle återkomma på vår egna ”manuella” diktamen. 
 
 
 
 



  

 
Bild 6 (Diktamen) 
 
I denna vy fick eleven först höra ett ord som sedan ska skrivas ned korrekt. Stavades ordet 
korrekt kan eleven direkt gå vidare till nästa ord, var ordet felstavat visas den korrekta stavningen 
markerat med blått och först sedan kan eleven gå vidare. Under ”fliken” analys kan eleven själv 
kontrollera sitt resultat, där visas antalet ”givna” ord, antal fel, förfluten tid samt en lite ”djupare” 
analys på vad som stavats fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Bilaga 2 
Tidsplan för examensarbete 
 
Termin 7 November 2003 Information om examensarbete 
 
Termin 8  Januari – Februari 2004 Planering och formulering av syfte. Litteraturläsning 
   kring ämnet. 
 
 Mars 2004  Inlämning av PM, innehållande syfte, bakgrund & 
    metod. 
  
 April 2004  Kontakt med vetenskaplig handledare. 

Sammanställning av tidigare forskning och 
styrdokument. Bakgrund, syfte och metod granskas. 
   

Maj 2004 Godkännande av syfte, bakgrund och metod av 
handledaren. 

 
Termin 9 September 2004   Förberedelser inför utvecklings arbetets utförande. 

                       Kontakt med våra handledare ute på praktikplatserna 
                       och information till berörda föräldrar och elever på 
                       respektive skolor. 

 
 Vecka 40 - 47 Praktik och utvecklingsarbete genomförs. 
 
 Vecka 40  Vi bekantar oss med praktikplats och elever. 
  

Vecka 41  Eleverna får ett test i form av en diktamen. 
  

Vecka 41-44 Vi gör avbrott i den vanliga undervisningen med 
dataspel och rörelse. 

 
Vecka 45 Eleverna har lov denna vecka. Vi passar på att 

sammanställa den information vi fått in. 
 

Vecka 46 Eleverna fortsätter med dataspel och rörelse som avbrott 
i vanliga undervisningen. 

 
Vecka 47 Vi slutför vårt utvecklingsarbete denna vecka med en 

likadan diktamen som i början. Eleverna får även svara 
på en enkät. Vi avtonar vårt arbete, d v s eleverna återgår 
till sitt vanliga undervisningssätt 

 
Vecka 48-49 Bearbetning av enkätundersökning och observationer. 

Sammanställning och rapportskrivning. 



  

Bilaga 3 
 
Enkät 
 
 1.  Har du använt datorn i skolan tidigare? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
 
 
 2.  Om du svarat ja på frågan ovan, vad har du i så fall använt datorn till? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 3.  Har du dator hemma? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
 
 4.  Tycker du att det är roligt att använda dataspelet "Trädet"? 
Mycket bra   Bra   Varken eller   Dåligt   Mycket dåligt    
 
 
 
 5.  Känns det roligare att jobba med rättstavning sedan du fick börja med 
dataspelet "Trädet" ? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
 
 6.  Utövar du någon idrott/rörelse på fritiden eller i hemmet? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
 
7.   Om du svarat ja på frågan ovan, i så fall vilken form av idrott/rörelse sysslar du 
med? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 8.  Tycker du att det har varit roligt med rörelseövningarna i klassrummet? 
 1. Ja 
 2. Nej 
 
 9. Känns det lättare att jobba och koncentrera sig i skolan efter 
rörelseövningarna? 
 1. Ja 
 2. Nej 



  

Bilaga 4 
 
Underlag för observationer 
 
Punkter vi utgått från som vi anser tyder på bristande koncentration. 
 

• Att barnet lyssnade och tittade på vad deras kompisar gjorde och sade. 
• Att barnet pratade mycket med bänkkompisen eller någon annan utan att jobba särskilt 

mycket själv. 
• Att barnet med drömmande blick tittade upp från sitt arbete och tänkte på annat. 
• Att barnet gjorde andra saker än sitt arbete för att fördriva tiden, exempelvis pillrade med 

andra saker såsom linjal, penna, sudd, gick omkring i klassrummet eller tittade på 
klockan. 

• Att barnet överdrivet bytte kroppsställning flera gånger utan att mycket tid flöt emellan. 
• Att ta hänsyn till rådande situation i klassrummet. 



  

Bilaga 5 
Diktamen klass 4 
 
Ord 
 
Kemi 
Chips 
Tjäna 
Skälla 
Köttfärs 
Tjäder 
Blank 
Ansökning 
Dynga 
Lögn 
Drunkna 
Dalgång 
Krokben 
Jaktplan 
Lantbruk 
Elegant 
Radiovåg 
Beskriva 
Röra 
Leta  
Hår 
Mäta 
Åla 
Lära 
Värka 
Bageri 
Falsk 
Anorak 
Fräsa 
Vanilj 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 6 
Rörelsepass 
Rörelseövningar genom Sherbornövningar ur boken: självtillit, kommunikation, rörelseglädje 
genom Sherborneövningar (Klinta 1998) 
 
Rörelsepass 1 
 
1.1.6   Kroppens centrum 
1.1.10 Fötter 
1.1.12 Ben 
1.1.9   Armar 
1.1.14 Hela kroppen 
 
Rörelsepass 2 
 
1.2.3  Sitt i cirkel och håll varandras händer 
1.3.1  Armarna framåt och bakåt 
1.3.2  Sitt rygg mot rygg 
1.3.6  Rygg mot rygg 
1.3.9  ”Fotdans” 
 
Rörelsepass 3 
 
2.3.2  Gör en bro 
2.3.4  Tillitsövning 
2.3.6  Sitt bakom varandra ”gunga” 
2.3.9  Delad relation 
2.3.10 Stå mot varandra 
 
Rörelsepass 4 
 
3.3.12 Sugpropp 
3.3.13 Stå mot varandra 
3.3.15 Delad relation ”rulla” 
3.3.17 Ro – väga salt 
2.2.2  Gemensamt rum 
 
Rörelsepass 5 
 
4.3.3  Stå knäfyrfota 
4.3.7  Leda blind 
4.3.10 Rygg mot rygg med böjda ben 
4.3.8  Vik ihop paket 
4.3.9  Öppna paket 
 
 
 



  

Bilaga 7 
Sagor med rörelsemoment 
Vecka  1 (pass1) 
Det var en gång en gammal gubbe som hade ett vindkraftverk, som snurrade och snurrade. 
Plötsligt hördes ett krasch !! Det gick sönder. 
Gubben lade händerna på huvudet, Åh, nej, nej, nej… och rätade ut armarna igen och skakade på 
händerna i frustration. 
Vad skulle han göra nu?! 
Gubben slog tårna i golvet, sedan hälarna, till sist stampade han hela foten i golvet… Så började 
han göra cirkelrörelser med fötterna i den riktning han ville att bladen på kvarnen skulle snurra. 
Han reste sig upp.  
Vindkraftverket började gå som smått och gubben började röra på sig med stela ben. Han trodde 
inte sina ögon!! Men vindkraftverket fortsatte med stora vindslag (steg) och gubben blev så 
förvånad att benen nästan vek sig (gå med böjliga ben).  
Utan förvarning snubblade han på en sten och blev liggande, lång och stel. Han kände efter om 
det gjorde ont i kroppen och sträckte ut benen och armarna åt vardera sidor. 
Så skönt!! Nu kunde han slappna av. 
 
Vecka 2 (pass 2) 
Det var en gång en liten pojke som låg i en vagga (alla i ring), han blev vaggad fram och tillbaks 
av sina föräldrar. Pojken blev äldre och nyfiken på livet… Han och hans kompis brukade gunga 
varandra (två och två) på ett bräde. 
Ibland lekte de att de blev jagad av en jätte (du själv förvandlas till jätte). Pojkarna gömmer sig i 
en grotta och håller emot, så att inte jätten kan ta dem (två och två, rygg/rygg och skjut på m. 
fötterna).  
Tillsist lyckas de fly och klättra upp på berget (två och två, rygg/rygg och försök resa er upp utan 
att använda händerna). 
 
Vecka 3 (pass 3) 
(Gå ihop två och två). 
Det var en gång en killing som skulle gå till den andra fäboden, där kamraten höll till. Så kom 
han till ett hus och gick in (kamraten gör ett hus). Huset var tomt, så han gick vidare. Efter en 
stund kom han till en bäck, som han måste korsa. Killingen tar sats och hoppar från sten till sten 
(kamraten ligger på golvet, sträcker ut sig och killingen hoppar/kliver över).  
Plötsligt trampar han snett och faller i vattnet. Hjälp!! Som tur är kommer kamraten som var i 
närheten och drar upp honom (sitt bakom kamraten och vagga varandra genom att hålla på 
axlarna). 
Åh. Jaa! De klarade det. 
På torra land blir de jätteglada över att ha varandra som kamrater (håll varandras handleder och 
luta er bakåt m. böjda ben). 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
Vecka 4 (pass4) 
Det var natt, så mörkt att man ingenting såg (blunda). Två kompisar hade gått vilse i träskmarken 
inne i djungeln. Så kom de till en flod, som de skulle över. Allt gick bra, så de fortsatte gå… 
Plötsligt var ena kompisen borta, hon hade gått ner sig i en dypöl och det gick inte att ta sig 
upp…(kompisen ligger på mage och försöker hålla sig kvar). När denne tar sig upp, faller den 
andre i! (samma procedur) 
De ger sig av igen och går, snubblar och trevar sig fram i mörkret. Grrrr! Det 
är ett lejon som närmar sig dem. De ökar farten (springer), stannar och 
lyssnar, springer och tar bort kvistar och lianer och blad som är i vägen 
(håller armarna högt/lågt). De gömmer sig i en grotta (kurar ihop sig). 


