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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett pedagogiskt spel för grundskolans 

senare år som övar geometriska begrepp kan utformas samt huruvida det kan 

fungera som ett givande komplement till befintliga material för geometrisk 

begreppsinlärning. Spelet, som kom att kallas MATERMINO, testades av 33 elever 

(15 flickor och 18 pojkar) i skolår 6. Dessa elever samt tre lärare för grundskolans 

senare år bedömde sedan spelet; de förstnämnda i enkäter och de senare i intervjuer. 

MATERMINO bedömdes främst passa elever i skolår 6-8. Vidare visade studien att 

MATERMINO var omtyckt och roligt och att spelet tycktes leda till inlärning 

gällande geometriska begrepp. Eleverna presterade nämligen signifikant bättre på ett 

test direkt efter att ha spelat MATERMINO jämfört med ett identiskt test de hade 

gjort precis innan respektive spelomgång (medelförbättringen var 14 %). Slutsatsen 

blev därmed att MATERMINO kan fylla en viktig funktion som kompletterande 

undervisningsmaterial för begreppsinlärning i skolår 6-8. 
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Förord 
 

Stort tack till alla lärare och elever som deltagit i studien! 

 

Stort tack också till Linda, Malin, Thomas och 

Tommy för stöd samt idéer till spelet. 
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1 Inledning 

Att begreppsbildningen inom ämnet matematik är viktig för att eleverna ska lyckas 

med att utveckla sina matematiska färdigheter står redan klart (se exempelvis 

Skolverket, 2000). Därmed finns anledning och intresse av att ta fram och testa nya 

material som övar olika matematiska begrepp. Eftersom tidigare studier (se 

exempelvis Skolverket, 2003) visar på vikten av att göra undervisningen och 

inlärningen lustfylld för eleverna var det viktigt att materialet inte bara skulle vara 

lärorikt utan även underhållande. Tanken var att roliga och givande övningar kan 

öka elevernas motivation och att denna motivation i sin tur kan leda till ökad 

inlärning. Därmed föddes idén att utforma materialet som ett spel som övar 

matematiska begrepp. För att ge denna studie en rimlig omfattning gjordes sedan 

valet att begränsa spelet till begrepp inom området geometri. Det förutsätts dock i 

det följande att dessa geometriska begrepp har samma betydelse för färdigheter i 

geometri som den matematiska terminologin i allmänhet har visat sig ha för de 

matematiska färdigheterna. Vidare tolkas ord- och begreppsinlärning som likställda i 

genomgången eftersom definitioner av ordet begrepp sällan presenteras i 

litteraturen. 

 

 

1.1 Bakgrund och litteraturgenomgång 

För att undersöka hur ett begreppsförklaringsspel i geometri rent pedagogiskt passar 

in i skolan och dess undervisning redovisas i det följande inledningsvis kopplingar 

till vad skolans styrdokument säger om individualisering, lustfyllt lärande samt om 

målen för geometri, matematiskt språk och kommunikation. Därefter behandlas först 

vikten av den matematiska begreppsbildningen, sedan vad ett lustfyllt lärande 

innebär och avslutningsvis lämpliga och lustfyllda arbetsformer för begrepps-

bildning. 

 

1.1.1 Styrdokumenten 

I gällande läroplan för grundskolan finns stöd för behovet av ett varierat 

undervisningsmaterial. I sann individualiseringsanda står det nämligen att lärare ska 

”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 

och att undervisningen ska anpassas därefter (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6 

och 14). Läroplanen tar vidare upp att varje lärare har till uppgift att ge sina elever 

möjlighet till en varierad undervisning i form av ”olika arbetssätt och arbetsformer” 

(s. 15-16). För att undervisningen ska kunna varieras och individanpassas på detta 

sätt kan ett brett utbud av mångfaldigt material vara nödvändigt.  

 Läroplanen kan vidare tolkas uppmuntra till ett lustfyllt lärande. Dels betonas 

att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet” och dels menas 

att ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 7).  
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 I grundskolans kursplan för matematik anges de konkreta mål eleverna ska ha 

uppnått inom olika matematiska delområden, såsom geometri, vid olika tidpunkter i 

utbildningen. Redan i slutet av tredje skolåret ingår kravet att eleverna ska kunna 

”beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska 

objekt” samt ”kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer”. I slutet av det 

femte skolåret ska eleverna dessutom ”kunna känna igen och beskriva några viktiga 

egenskaper hos geometriska figurer och mönster”. Efter skolår nio ska eleverna 

vidare ”kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska 

objekt” (Skolverket, 2000).  

 I strävansmålen som gäller generellt under hela grundskolan anges även målet 

att eleven ska utveckla ”sin förmåga att förstå och använda . . . grundläggande 

geometriska begrepp” (Skolverket, 2000). Att behärska matematiska begrepp är 

generellt väldigt viktigt. Det menas nämligen att några nyckelaspekter av den 

matematiska kunskapen måste samspela för att eleverna ska kunna lyckas med 

matematiken. En sådan aspekt är själva begreppsbildningen (Skolverket, 2000). 

 Såväl läroplanen generellt som kursplanen för matematik mer specifikt 

uppmanar också till övning och utveckling av elevernas språkliga förmåga och 

kommunikation. Det är enligt läroplanen en lärares uppgift att ”organisera och 

genomföra arbetet så att eleven . . . får stöd i sin språk- och kommunikations-

utveckling” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 14-15). Kursplanen betonar vidare 

att ändamålet med matematikundervisningen är ”att utveckla elevens intresse för 

matematik och möjligheter att kommunicera med matematikens språk”. I detta ingår 

att eleverna ska få möjlighet att ”kommunicera matematik i meningsfulla och 

relevanta situationer”. Skolundervisningen ska därmed verka för att eleverna 

successivt ”utvecklar sin förmåga att . . . muntligt och skriftligt förklara och 

argumentera för sitt tänkande” (Skolverket, 2000). 

 Ovanstående språk- och kommunikationsmål återfinns även bland de aspekter 

som enligt kursplanen ska bedömas i ämnet matematik. För de högre betygen blir 

kravet på det matematiska språket och på användandet av matematiska begrepp och 

bilder gradvis allt högre (Skolverket, 2000).  

 

1.1.2 Begreppsbildning med fokus på matematik 

Att den matematiska begreppsbildningen är väldigt viktig för den matematiska 

förståelsen och det logiska tänkandet tycks de flesta pedagoger och forskare vara 

överens om (se exempelvis Adams, Thangata & King, 2005; Berggren & Lindroth, 

2004; Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997; Emanuelsson, 2000; Høines, 2000; 

Malmer, 2002; Monroe & Orme, 2002; Murray, 2004; Skolverket, 2003). Anderberg 

(1992) betonar på motsvarande sätt vikten av just den geometriska 

begreppsförståelsen. Utan ”ett språk i vilket man behärskar och förstår innebörden i 

de ord och begrepp som används” menar Emanuelsson (2000, s. 166) vidare rentav 

att eleverna inte klarar att uppnå målen i kursplanen i matematik. Löwing och 

Kilborn (2002, s. 200) poängterar emellertid att eleverna inte alltid behöver ta till sig 

alla matematiska begrepp för att uppnå målen i styrdokumenten, framför allt inte i 

de lägre åldrarna. 
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 Det finns även studier som styrker att ökad begreppsbildning främjar 

utvecklingen av elevers matematiska färdigheter. I en studie av Jackson och Phillips 

(1983) övades olika kontrollgrupper endast i räkning och uppgiftslösning och fick 

därmed mer färdighetsträning än undersökningens försöksgrupper. För de 

sistnämnda togs tid från den ordinarie matematikundervisningen för specifik 

instruktion och övning gällande matematiska ord och begrepp, vilket visade sig ge 

goda resultat. Försöksgrupperna visade nämligen en signifikant högre förbättring i 

matematiska uppgifter jämfört med kontrollgrupperna. Även en mindre studie, som 

gjorts bland en grupp elever med stödundervisning i grundskolans senare år, 

indikerar detta fenomen (Gardner, 1992).  

 Att begreppsbildningen är så viktig i matematiken beror delvis på att 

matematikens olika områden kräver specifika begrepp som är nödvändiga för att 

kommunikationen ska fungera (Läroplanskommittén, 1994, s. 32; Malmer, 2002,        

s. 49). Elever med mer avancerad begreppsapparat har därmed bättre förutsättningar 

att klara matematiken. Löwing och Kilborn (2002) menar att dessa elever är bättre 

rustade att ställa relevanta frågor vilket höjer ”kvaliteten på kommunikationen” och 

minimerar ”risken för lotsning och missuppfattningar” (s. 240). Dessa elever har 

också enklare att både ”förstå problemet och att formulera det matematiskt” 

(Bergsten et al., 1997, s. 58). 

 Monroe och Orme (2002) ser matematiken som ett eget språk och belyser vikten 

av att lära obekanta ord inom matematiken, precis som inom vilket annat språk som 

helst. Även Høines (2000) drar paralleller till språkinlärning. Hon menar att vi får flyt 

i tänkandet först när vi behärskar ett språk så pass väl att vi kan tänka på det nya 

språket och att det fungerar på samma sätt med begreppsinlärningen. Så länge vi 

behöver översätta ett begrepp tankemässigt för att förstå och använda det, kommer 

det att ta mer tankekraft från oss och därmed kunna utgöra ett hinder i vår 

tankeprocess och matematikutveckling. Høines konstaterar dock krasst att samtliga 

elever inte kommer att nå så långt i sitt matematiska språk. 

 Idén att språket är viktigt för tänkandet finns redan hos Vygotskij. Han menar 

nämligen (enligt Malmer, 2002, s. 52) att vårt själva tänkande utvecklas med hjälp av 

vårt språk, vilket underlättar mångsidiga iakttagelser och därmed ökar förståelsen. 

Många instämmer i detta både i allmänhet (se exempelvis Bratt, 1985; 

Läroplanskommittén; 1994) och gällande just matematiken (se exempelvis Bratt & 

Wyndhamn, 2000; Malmer, 1990, s. 44). Det räcker heller inte att bara känna till ett 

matematiskt begrepp, utan att målet måste vara en djupare förståelse där eleverna lär 

sig att behärska begreppen ordentligt och inte endast lotsas förbi problemen 

(Krussel, 1998; Malmer, 1988). Detta understryker även Anderberg (1992) vad det 

gäller just geometri så att elevers uträkningar inte bara handlar om regler. Det råder 

nämligen tyvärr en generell uppfattning om att eleverna långt ifrån alltid till fullo 

behärskar ens de nödvändiga vardagliga matematikuttrycken (Anderberg, 1992; 

Berggren & Lindroth, 1997; Sterner, 2000). Trots kunskapsluckor gällande de 

matematiska begreppen betonar Malmer (2002, s. 37) dock att överraskande många 

ändå klarar sig igenom matematiken tack vare sin förmåga att lära sig utantill. 

 Verklig begreppsbildning kräver mycket eftertanke (Krussel, 1998) och sträcker 

sig över en längre tid (Berggren & Lindroth, 2004, s. 86; Eriksson, 2000). 
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Komplexiteten i begreppsinlärningen understryks även av Bergsten et al. (1997) som 

menar att det inte handlar om att likt svart eller vitt förstå eller inte förstå ett 

begrepp. I stället handlar det om att med ökade kunskaper och erfarenhet 

kontinuerligt fördjupa och bredda sin matematiska begreppsbild med hjälp av 

språket, illustrationer, exemplifieringar och kopplingar till övriga begrepp, så att 

begreppet efter hand får en mer och mer sammansatt innebörd, menar de (s. 137-

139). Att ta tid till begreppsbildningen anses dock vara värdefullt. Malmer (1990) 

hävdar nämligen att ”det mest effektiva sättet att försöka förebygga att elever får 

matematiksvårigheter är att se till att de får tillräckligt med tid att bygga upp och 

befästa de verkligt grundläggande begreppen” (s. 102). Eriksson (2000) instämmer i 

detta och menar att lärares försök att påskynda inlärningen genom att inte lägga tid 

på undersökande arbetssätt riskerar att få negativa konsekvenser för elevernas 

fortsatta inlärning.  

 Att begreppsinlärningen tar tid märks också i uppfattningen att det för att nå 

djupare kunskap om ett begrepp generellt krävs att begreppet ifråga används i olika 

sammanhang upprepade gånger (Bratt 1985, s. 71; Murray, 2004, s. 36). Bratt (1985) 

poängterar att ett begrepp är tomt för individen ända tills det placerats i sitt 

sammanhang och givits såväl en allmän betydelse som en individuell tolkning (s. 33).  

Bratt ställer ytterligare kriterier på ordkunskapen och menar att eleverna även måste 

ha kunskap om begreppets olika betydelser samt kunna använda det på ett riktigt 

sätt såväl muntligen som skriftligen med hänsyn tagen till både uttal och stavning    

(s. 71). Även eleverna själva tycks allmänt dela en sådan uppfattning (Tornberg, 

2005). En elevs korrekta användning av ett begrepp är alltså ett bra mått på att 

begreppet i fråga är implementerat hos eleven (Murray, 2004, s. 5), framför allt när 

ordet används i ett nytt sammanhang, menar Tornberg (2005, s. 100). Detta får stöd 

av Håkansson (1998, s. 78) som förklarar att barn förstår ett ord långt innan de kan 

använda det.  

 Utöver den tidskrävande aspekten av begreppsbildningen finns det konkreta 

svårigheter med att lära sig matematiska begrepp. Det finns exempelvis i regel ett 

krav på att de är otvetydigt definierade (Eriksson, 2000), ett krav som 

vardagsbegreppen saknar (Anderberg, 1992). Vacca och Vacca (enligt Monroe & 

Orme, 2002) menar vidare att de matematiska orden är svåra att lära sig för att de 

ofta är abstrakta. Vidare poängterar Schell (enligt Monroe & Orme, 2002) att många 

av de matematiska orden är främmande. Många matematiska begrepp är dessutom 

homonymer och har alltså flera olika betydelser. I vardagen betyder de en sak medan 

de inom matematikens olika områden kan betyda något helt annat. Ett av många 

sådana exempel är division. Det finns också exempel på att matematiska ord har 

något olika innebörder i vardagen. En kurva är i vardagen ”alltid krokig eller böjd” 

medan den i matematiken ”kan vara en linje” (Anderberg, 1992, s. 101). Att detta är 

ett vanligt problem är många överens om (se exempelvis Adams et al., 2005; 

Anderberg, 1992; Berggren & Lindroth, 2004; Krussel, 1998; Löwing & Kilborn, 2002; 

Magne, 1998; Malmer, 2002; Monroe & Orme, 2002).  

 Eftersom de matematiska facktermerna inte används i vardagen är det extra 

viktigt att eleverna ges rikliga tillfällen i skolan att öva dem (Monroe & Orme, 2002; 

Murray, 2004). Detta kan anses vara särskilt angeläget med tanke på att barn inte lär 
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sig substantiv i någon generell ordning, utan deras inlärning är mer beroende av de 

ord som används av omgivningen (Håkansson, 1998, s. 78). Dessvärre menar dock 

Berggren och Lindroth (1997) att eleverna i allmänhet inte får tillräcklig övning i att 

kommunicera muntligt och skriftligt. Detta är synd då ”att uttrycka sig är en viktig 

del av begreppsutvecklingen. Genom att använda språket utvidgar och utvecklar vi 

begreppsinnehåll och begreppsuttryck” (Høines, 2000, s. 68).  

 För att vara effektiv, bör begreppsinlärningen bygga på elevers individuella 

förförståelse och kunnande (se exempelvis Berggren & Lindroth, 2004, s. 86; 

Emanuelsson, 2000; Eriksson, 2000; Malmer, 2002). Flera forskare föreslår vidare att 

eleverna, som ett viktigt steg i begreppsbildningen, inledningsvis tillåts uttrycka sig 

med sina egna ord på sin väg mot ett korrekt matematiskt språk (se exempelvis 

Berggren & Lindroth, 2004; Davis, 2008; Eriksen, 1993; Høines, 2000; Skemp enligt 

Emanuelsson, 2000, s. 15-16; Skolverket enligt Berggren & Lindroth, 1997, s. 25). 

NCTM1 (enligt Murray, 2004, s. 23-24) menar också att det är viktigt att inte skynda 

förbi det informella språket, utan låta begreppsbildningen få ta tid så att eleverna 

själva får känna behovet av mer exakta definitioner. För att eleverna sedan ska kunna 

koppla ihop det informella med det formella matematiska språket och ha hjälp av det 

informella språket i begreppsbildningen måste läraren se till att integrera de två 

språken i undervisningen (Ahlberg, 1995, s. 5; Löwing & Kilborn, 2002, s. 226). Det 

bör dock betonas att det inte går att nöja sig med det informella språket i längden 

(Magne, 1998). 

 Ett annat stöd i begreppsbildningen kan vara att använda bilder (Adams et al., 

2005; Bergsten et al., 1997, s. 139; Hedrén, Richter & Yngve, 1979; Linnarud, 1993,      

s. 95; Tornberg, 2005). Bilder används inte bara som konkretion vid inlärning, utan 

även mentalt för att gestalta och ge struktur åt tankarna (Johnson enligt Bergsten et 

al., 1997; Sterner, 2000, s. 218). Poängteras bör emellertid att en bild i sig själv inte är 

tillräcklig för att nå begreppsförståelse (Bergsten et al., 1997, s. 141).  

 

1.1.3 Lustfyllt lärande 

En granskning av Skolverket (2003) visar att lusten att lära matematik generellt 

innefattar både känsla och tanke och denna lust anses förekomma när ”den lärande 

har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 

tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” (s. 9). 

 Den viktigaste faktorn för lusten att lära tycks enligt studien vara en tilltro till 

sin egen inlärningsförmåga, även om eleverna själva framhåller läraren som viktigast 

(Skolverket, 2003). Det visar sig dock vara många faktorer som samspelar och som 

påverkar lusten att lära matematik såsom exempelvis omväxling samt förståelse av 

undervisningens lärandemål och ämnesstoff och dess relevans (Skolverket, 2003, s. 

21). En annan faktor som gör matematikundervisningen lustfylld är motivationen 

(Holden, 2001), vilken visar sig gynnas av lagom utmanande övningar (Skolverket, 

2003).  

                                                 
1 National Council of Teachers of Mathematics 
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 Studier påvisar att lustfylld matematik leder till trivsel och en ökad arbetsinsats 

bland eleverna (Holden, 2001).  Det lustfyllda lärandet kan också leda till ökad 

förståelse, vilket en elev uttrycker så här: ”man måste också tycka det är roligt för då 

är det lättare att förstå” (Skolverket, 2003, s. 18). 

 Trots vinsterna med ett lustfyllt lärande visar Skolverkets rapport (2003) på att 

det endast är vanligt med explicita mål att matematikundervisningen ska vara 

lustfylld i de yngre skolåren. För de äldre eleverna tycks skolorna i studien tappa 

denna målfokus och allt fler elevers lust att lära försvinner i takt med att de 

avancerar inom skolsystemet. 

  

1.1.4 Lämpliga och lustfyllda arbetsformer för begreppsinlärning 

Skolverkets granskning (2003) visar att lusten att lära kan infinna sig såväl i 

individuella som i sociala sammanhang. Det tycks därmed inte finnas någon särskild 

undervisningsmetod som är lustfylld för alla elever (Ahlberg, 1995; Skolverket, 2003). 

Resultaten pekar i stället på ett behov av mer varierad och individanpassad 

undervisning för att lärandet ska bli lustfyllt och därmed givande (Skolverket, 2003). 

Emanuelsson (2000) menar till och med att det inte är möjligt att nå kursplanens 

matematikmål genom uteslutande individuellt arbete i läroboken (s. 16). Behovet av 

variation gäller inte bara arbetsformer utan även läromedel, utrustning och 

undervisningsstoff (Skolverket, 2003). Att frångå det traditionella arbetssättet för att 

göra matematiken mer varierad, inspirerande och lustfylld är något som också 

rekommenderas av olika pedagoger (Berggren & Lindroth, 1997; Berggren & 

Lindroth, 2004; Emanuelsson, 2000; Malmer, 2002).  

 Trots detta behov av variation visar Skolverkets granskning att det traditionella 

arbetssättet med gemensamma genomgångar varvat med eget arbete i läroboken är 

det som fortfarande främst förekommer i dagens skola och framförallt från och med 

skolår 7. I och med detta arbetssätt prioriteras ”färdighet” före ”förståelse” och 

elevernas möjligheter att kommunicera matematik begränsas (Skolverket, 2003). 

Detta är beklagligt eftersom det finns en stark uppfattning att eleverna lär sig genom 

interaktion (Ahlberg, 1995; Läroplanskommittén, 1994, s. 41) och att kommunikation 

har en stor betydelse för språkutvecklingen: ”språkinlärning är en kreativ process 

där barnet formulerar hypoteser om hur språket fungerar och testar dem i 

kommunikation” (Linnarud, 1993, s. 30). I enlighet med denna teori anses det också 

vara avgörande för begreppsbildningen att eleverna får tala matematik (Adams et al., 

2005; Ahlberg, 1995; Emanuelsson, 2000; Malmer, 1992; Monroe & Pendergrass, 1997; 

Murray, 2004; Skolverket, 2003). Eriksson (2000) menar vidare att studier har visat att 

”begreppsbildning sker . . . snabbare vid ’pararbete’ än vid individuellt arbete eller 

tävlan” (s. 58). Wistedt (1993) och Eriksen (enligt Emanuelsson, 2000, s. 16) 

poängterar dock att det är viktigt att inte förlita sig alltför mycket på 

kommunikationens roll för inlärning utan lärarstöd. Lärarens närvaro när eleverna 

kommunicerar matematik kan exempelvis ge möjligheter att klargöra eventuella 

tveksamheter (Berggren & Lindroth, 2004) och ge en viktig inblick i vilken språklig 

nivå eleverna befinner sig på (Malmer, 2002, s. 47). 
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 Situationer där eleverna interagerar med varandra är givande av fler 

anledningar. För att kunna förklara för någon annan krävs det att man själv förstår 

och kan formulera sin förståelse i ord, vilket innebär nyttig träning, menar Krussel 

(1998). Dessutom ställer en elev som mottagare ofta större krav än en lärare på att en 

förklaring är tydlig och lätt att förstå, vilket innebär att avsändaren måste öva på att 

omformulera sig, och en förklaring från en jämnårig kan vara lättare att ta till sig 

eftersom språket ofta är enklare än det språk läraren använder (Berggren & Lindroth, 

2004, s. 114). Det sistnämnda ger även elever själva exempel på i Skolverkets 

granskning: ”Ibland lär man sig mer när kompisar förklarar” (Skolverket, 2003, s. 30). 

 Enligt Monroe och Pendergrass (1997) har flera forskare vidare kommit fram till 

att effektiv undervisning i matematikens vokabulär även bör inkludera skriftlig 

diskussion och övning, vilket även andra förespråkar (se exempelvis Krussel, 1998; 

Murray, 2004; Skolverket, 2003). Givande för en ökad begreppsförståelse är också att 

låta eleverna träna på att växla mellan klassificering och verbal och bildlig 

beskrivning av matematiska begrepp (Hedrén et al., 1979). Just att kunna översätta 

mellan olika uttryck såsom mellan bilder och talade och skrivna symboler är även 

vad Lesh (enligt Emanuelsson, 1995) menar är grunden till matematisk 

begreppsbildning.  

 Krussel (1998) förespråkar tidig träning i matematikens språk och Malmer 

(2002) anser att eleverna bör introduceras i detta språk, redan innan de har krav på 

sig att kunna det, genom att läraren använder korrekt matematisk terminologi. På så 

sätt, menar hon, att eleverna har lättare att ta till sig orden med tiden. Det är dock 

väldigt viktigt med ett varsamt införande av nya begrepp (Löwing & Kilborn, 2002,   

s. 200). Dessutom är det väldigt viktigt med konkretisering av begrepps betydelser 

(Emanuelsson, 2000; Löwing & Kilborn, 2002; Krussel, 1998; Malmer 2002). Annars 

finns risken att språket bildar ”en barriär som utestänger många från 

begreppsbildningen” (Malmer, 1992, s. 8). 

 I ett omväxlande arbetssätt menar Malmer (1988) att spel och lek ingår som 

stimulerande moment. Just lekar och spel kan nämligen vara en betydelsefull del i 

barns utveckling av matematikens språk (Doverborg 2000; Malmer, 1990). Holden 

(2001) poängterar dock vikten av att spelen har en faktisk relevans för inlärningen   

(s. 174). Spel kan också fylla en viktig funktion som repetitiv övning av matematiska 

begrepp (Murray, 2004). Många kortare repetitionstillfällen över tid har visat sig vara 

mer effektiva för att minnas inlärningen än få längre koncentrerade tillfällen 

(Willingham enligt Murray, 2004). Att variation och repetition har en positiv effekt 

på begreppsbildningen intygar även Eriksson (2000) och Doverborg (2000). Därför 

behövs åtskilliga tillfällen för övning (Monroe & Orme, 2002).  

 Malmer (1990) och Murray (2004) anser att det är mest effektivt för inlärningen 

att öva de matematiska orden vartefter de dyker upp i matematikundervisningen. 

Vacca och Vacca poängterar emellertid (enligt Monroe & Orme, 2002) att erfarenheter 

och kontextbaserad inlärning inte är tillräckligt för att lära sig nyckelorden inom 

matematiken. Att inte bara öva att kommunicera matematik utan även fokusera 

specifikt på de matematiska begreppen är därför centralt för att utveckla det 

matematiska begreppsinnehållet (Berggren & Lindroth, 1997; Malmer, 1992; Malmer, 
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2002; Monroe & Orme, 2002; Krussel, 1998). Även Murray (2004) förespråkar 

begreppsinlärning i olika sammanhang och med hjälp av olika strategier. 

 I denna anda rekommenderar flera pedagoger att eleverna skapar egna 

matematiska ordlistor med egna definitioner och exempel (Berggren & Lindroth, 

1997; Malmer, 2002; Murray, 2004). Just att eleverna själva får definiera begrepp så att 

de blir begripliga är något Adams et al. (2005) och Hedrén et al. (1979) 

rekommenderar. Det har nämligen visat sig vara ineffektivt att endast använda och 

memorera lexikala definitioner till olika begrepp i undervisningen i matematikens 

vokabulär (Monroe & Orme, 2002; Monroe & Pendergrass, 1997; Murray, 2004). Att 

eleverna även får klassificera begreppen är också viktigt för begreppsförståelsen 

(Berggren & Lindroth, 1997; Hedrén et al., 1979).  

 Som Murray (2004) påpekar är inte tanken att undervisning i 

matematikterminologi ska ligga utöver den vanliga undervisningen, utan 

implementeras i undervisningen som ett sätt att lära ut matematik (s. 22). Det anses 

vara en väl investerad tid (Malmer, 2002; Murray, 2004). De studier (Gardner, 1992; 

Jackson & Phillips, 1983) som visar att matematikfärdigheterna ökar i takt med att 

matematiska begrepp övas stödjer resonemanget. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i vikten av matematisk begreppsbildning och ett lustfyllt lärande 

i matematik finns intresse att utforma samt pröva underhållande och givande 

material som övar olika matematiska begrepp. Materialet för denna studie kom att 

bli ett spel vid namn MATERMINO som begränsades till att omfatta geometriska 

begrepp. 

 Syftet med studien är att undersöka hur ett spel för grundskolans senare år, 

som övar geometriska begrepp, kan utformas samt huruvida elever upplever spelet 

vara lustfyllt och om det kan fungera som ett givande komplement till befintliga 

material för geometrisk begreppsinlärning. Studiens utgångspunkt är därmed 

följande frågeställningar:  

 

1.  Hur kan ett pedagogiskt spel för inlärning av geometriska begrepp i 

grundskolans senare år vara utformat? 

2. Upplevs spelet MATERMINO vara lustfyllt och fyller det en funktion som 

undervisningsmaterial i grundskolans senare år? Närmare bestämt: 

a) Vad anser tre lärare för de aktuella åldrarna om spelet och att använda 

det som undervisningsmaterial? 

b) Vad anser ett urval elever i skolår 6 om spelet och att använda det som 

undervisningsmaterial? 

c) Presterar ett urval elever i skolår 6 bättre på tester av deras kunskaper 

om geometriska begrepp efter att ha spelat MATERMINO? 
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2 Metod 

2.1 Utveckling av spelet 

Idén till att utveckla ett pedagogiskt spel kom från ett upplevt behov av material som 

övar matematiska begrepp i skolan. Olika ordförklaringsspel såsom exempelvis 

Alias, Pictionary, Rita och gissa och Tabu är i dag vanliga på marknaden. Den 

gemensamma uppgiften i dessa spel är att försöka förklara ett ord eller uttryck för 

medspelarna genom att beskriva muntligt eller att rita. Liknande spel används redan 

inom skolans språkundervisning. Med inspiration från ovan nämnda spel väcktes så 

tanken att utforma och pröva ett begreppsförklaringsspel anpassat till skolämnet 

matematik. Då något sådant material inte gick att finna på den svenska marknaden 

omsattes idén till verklighet i form av ett spel som döptes till MATERMINO, utifrån 

en sammansättning av orden matematik och terminologi.  

 Den ursprungliga tanken var att utforma ett flexibelt matematikspel som 

spände sig över flera matematiska områden. För att detta examensarbete inte skulle 

blir alltför omfattande har dock MATERMINO tills vidare fått begränsas till att 

omfatta endast geometriska begrepp. Reglerna och spelet är dock utformat på ett 

sådant sätt att det enkelt går att utvidgas för att omfatta även andra matematiska 

områden i framtiden. Målet är att, om resultatet av denna studie är goda, kunna 

publicera spelet i sin helhet så att det finns att tillgå för olika svenska skolor. Det 

finns dessutom möjlighet att expandera spelidén till att omfatta fler skolämnen än 

just matematik. Exempelvis finns i läromedelsserien Viktiga ord, som fokuserar på 

viktiga begrepp i olika skolämnen, böcker som tar upp begrepp i både svenska och 

so/no (Natur och kultur, 2009). 

 Spelet är riktat mot grundskolans senare år och är tänkt att repetera, samt 

förhoppningsvis även lära in nya, matematiska ord samtidigt som eleverna får öva 

att kommunicera matematik. MATERMINO är främst tänkt att, som en del i en 

varierad undervisning, vara ett lättillgängligt och självrättande extramaterial för 

eleverna att tillgå när det ges möjlighet. Många lärare som deltagit i Skolverkets 

granskning menar nämligen att stora elevgrupper utgör ett hinder för variation i 

undervisningen (Skolverket, 2003, s. 24). Förhoppningsvis kan självrättande material 

bidra till att förenkla ett omväxlande undervisningssätt. 

 De grundläggande tankar ur litteraturen och styrdokumenten under avsnitt 1.1 

som ligger till grund för spelets upplägg är i korthet: 

 Variation av arbetssätt och material ger givande och lustfyllda 

inlärningssituationer (se exempelvis Skolverket, 2003). 

 Ett lustfyllt lärande leder till ökad förståelse (se exempelvis Skolverket, 2003). 

 Spel kan vara lustfyllda och givande för den matematiska begreppsbildningen 

(Malmer, 1988; Malmer, 1990). 

 Repetition leder till långsiktig inlärning (Willingham enligt Murray, 2004). 

 Begreppsbildningen tar tid och kräver många tillfällen till övning (se 

exempelvis Berggren & Lindroth, 2004; Murray, 2004). 

 Interaktion är givande för inlärning (se exempelvis Läroplanskommittén, 1994). 
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 Att kommunicera matematik är ett sätt att öka begreppsbildningen (se 

exempelvis Høines, 2000). 

 Ökad begreppsbildning leder till ökad förståelse för, och färdigheter i, 

matematik (se exempelvis Jackson & Phillips, 1983; Skolverket, 2003). 

 Bilder fyller en viktig funktion för begreppsförståelsen (se exempelvis Bergsten 

et al., 1997). 

 Att förklara för andra kan vara viktigt för den egna förståelsen (se exempelvis 

Berggren & Lindroth, 2004). 

 Att uttrycka begrepps betydelser med egna ord är viktigt för 

begreppsinlärningen (se exempelvis Davis, 2008). 

 Det kan vara lättare att förstå andra elevers förklaringar än lärarens (Berggren 

& Lindroth, 2004).  

 

2.1.1 Spelets formgivning 

För att spelet skulle bli både enkelt och billigt att tillverka, samt vara litet och 

smidigt, bestämdes att MATERMINO inte skulle innehålla någon spelplan utan 

endast bestå av en tärning samt en öppen ask som rymmer spelets olika uppgiftskort, 

reglerna och kort med spelets olika förklaringsmetoder. 

 För tydlighetens skull valdes att endast ha en uppgift per kort. Uppgiftskorten 

utformades så att själva uppgiften med begreppet som ska förklaras står på 

framsidan och exempel på korrekta beskrivningar med tillhörande illustationer finns 

på baksidan. Tanken var att uppgiftskorten till stor del skulle förklara sig själva med 

tydliga instruktioner på varje kort. För att spelet skulle bli flexibelt för framtiden 

märktes uppgiftskorten redan i detta skede efter ämneskategori, det vill säga 

geometri i detta fall. På så sätt kommer spelarna så småningom att kunna välja vilken 

eller vilka kategorier de vill spela med från gång till gång.  

  Eftersom spelkorten är dubbelsidiga skrevs de ut på grovt papper så att 

baksidan inte skulle skina igenom. Papperet valdes i gråskala av flera anledningar. 

Färgen skulle dels vara tillräckligt mörkt för att hjälpa till att hindra att baksidan 

sken igenom men samtidigt vara tillräckligt ljus för att den svarta texten skulle synas 

mot den valda färgen som bakgrund. Dessutom ansågs färgen vara behaglig att titta 

på. Efter utskriften av korten tillskars de och laminerades för att bli mer tåliga. 

Kortens storlek hade anpassats för att korten skulle ligga bra i handen och för att de 

skulle passa i lamineringsfickor avsedda för visitkort. På så sätt kunde själva 

tillverkningsprocessen underlättas och påskyndas.  

 En vit, sexsidig tärning och dekorerades med klisterlappar på varje sidoyta för 

att passa ändamålet.  Till spelasken valdes en färdig, öppen ask i lämplig storlek för 

att rymma alla uppgiftskorten och reglerna. Det var också viktigt att asken dolde 

uppgiftskortens baksida när korten stod i asken för att minimera risken för fusk. 

Asken dekorerades sedan för att passa spelets övriga innehåll. Reglerna utformades 

till en sexsidig dragspelsfolder som hopvikt har samma bas och höjd som 

uppgiftskorten för att också rymmas i asken. De tomma ytor som fanns över på de 

sju dubbelsidiga A4-arken som utgjorde mallen till MATERMINO, efter 
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utformningen av uppgiftskorten och reglerna, användes för att skapa korten med 

förklaringsmetoder, vilka således fick samma storlek som spelkorten. 

 

2.1.2 Begrepp och definitioner som valts till MATERMINO 

MATERMINO begränsades, som tidigare nämnts, tills vidare till att endast omfatta 

olika geometriska begrepp för grundskolans senare år. De 56 begrepp som till slut 

valdes till spelet är tagna ur kapitlet ”Geometri” i boken Viktiga ord i matematik 

(Marand, 2007). De utvalda begreppen består av både huvudord och olika 

underordnade begrepp från kapitlet. Eftersom MATERMINO är tänkt för såväl 

repetition och befästning av kända begrepp som för inlärning av nya begrepp valdes 

att inkludera både enklare och svårare ord. Alla geometriska enheter valdes dock 

bort eftersom dessa återfinns som huvudord i det separata kapitlet ”Mått och 

mätning” i ovan nämnda bok. Läromedelsserien, som boken ingår i, är enligt förlaget 

avsedd för skolår 3-6 (Natur och kultur, 2009). Samtliga utvalda begrepp, förutom 

oliksidig triangel och fyrhörning, återfinns dessutom i någon form även bland de 

exempel på grundskolans olika geometriska ord och begrepp som listas i boken 

Matematik – ett kommunikationsämne (Emanuelsson, 2000, s. 165). Att de utvalda 

begreppen återfinns i andra material för de aktuella åldrarna styrker deras relevans 

för undervisningen i grundskolans senare år. 

  Till en början var tanken att även begreppens definitioner, som redovisas på 

uppgiftskortens baksida, skulle tas ur läromedlet Viktiga ord i matematik. Dessa 

definitioner upplevdes dock emellanåt vara torftiga, framför allt gällande de begrepp 

som inte stod som huvudord i kapitlet. På grund av detta, samt efter mycket 

övervägande och funderingar kring citaträtten, valdes i stället egna definitioner till 

de matematiska begreppen. Obundenheten till en specifik källa gav också en större 

frihet vid utformningen av begreppens definitioner, exempel och bilder, vilket 

innebar att fler olika exempel kunde tas med till varje begrepp. Viss inspiration till 

definitionerna och bilderna som valts till begreppen är dock hämtad från just Viktiga 

ord i matematik (Marand, 2007) tillsammans med Nationalencyklopedin (2009) och 

Matematikterminologi i skolan (Skolöverstyrelsen, 1979). 

 Begreppen som ska förklaras från uppgiftskorten är skrivna i fet stil och de 

återkommer ofta på baksidan av andra uppgiftskort, då i kursiv stil. Tanken med 

detta är att eleverna ska få repetera begreppen, sätta dem i olika sammanhang och 

knyta dem samman för att bredda och öka förståelsen. Uppgiftskortens baksida 

försöker i största möjliga utsträckning ge exempel på begreppens innebörd och skapa 

samband med andra begrepp. Meningen med denna svarssida var att skriva 

definitioner som var så korrekta som möjligt, utan att de för den sakens skull skulle 

bli för svåra för eleverna att ta till sig. Målet var att förklara begreppen på en sådan 

nivå att eleverna skulle förstå utan att behöva fastna på nya krångliga ord i 

förklaringen. Det visade sig tyvärr vara svårt att lyckas med detta till fullo då 

begreppen ofta definierar varandra, vilket Anderberg (1992) berör då han framhåller 

att olika begrepp inom området geometri definieras av andra, mer grundläggande 

geometriska begrepp. Förhoppningen var dock att förståelsen av de valda 

definitionerna skulle underlättas av de åtskilliga bilder som texten kompletterades 
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med. Bilder har nämligen visat sig vara väldigt viktiga för begreppsförståelsen (se 

exempelvis Bergsten et al., 1997). Tanken med exempelbilderna var dessutom att ge 

eleverna tips på olika sätt att rita.  

    

2.1.3 Provomgång och utformning av reglerna 

Efter att ha tagit beslut om spelets huvudsakliga drag och valt ut de begrepp som 

skulle vara med var det dags att göra en spelprototyp. Prototypen bestod av 

uppgiftskorten med ett geometriskt begrepp att förklara, muntligt eller med hjälp av 

illustrationer, samt instruktioner på varje framsida. Uppgiftskortens baksidor, vilka 

skulle komma att innehålla definitioner, exempel och bilder, var i detta skede inte 

färdigutvecklade, utan bestod främst av stödord. Olika spelvana vuxna bekanta 

hjälpte till att provspela prototypen för att kontrollera hur MATERMINO fungerade 

samt tydligheten i reglerna. Det räckte med en spelomgång samt diskussioner kring 

denna för att kunna se vilka större brister spelet hade. Därefter omarbetades reglerna 

och MATERMINO vidareutvecklades till den färdiga produkten. Spelet 

provspelades tyvärr aldrig av den tänkta målgruppen, delvis på grund av tidsbrist 

men främst på grund av en ovilja att ta upp elevers och lärares tid i onödan. 

 Det var, i utformandet av reglerna, viktigt att göra spelet flexibelt så att så få 

som två spelare skulle kunna spela MATERMINO med behållning. Det antas 

nämligen vara svårare att vänta in fler elever än så, förutsatt att inte hela klassen 

spelar samtidigt. Att utforma MATERMINO från två spelare skulle därmed göra 

spelet mer lättillgängligt och användbart i skolans verklighet. Målet var vidare att 

försöka skapa så mycket variation som möjligt i spelet utan att reglerna för den 

sakens skull skulle bli krångliga. Till exempel valdes samma poängsättning till de 

båda utvalda förklaringsmetoderna. Andra kategorier som övervägdes, som 

exempelvis vanliga kunskapsfrågor, valdes bort för att de inte passade in i denna 

poängsättning. Det var också väldigt viktigt att spelet skulle bli och upplevas rättvist.  

 MATERMINO utformades vidare så att alla elever hela tiden involveras, 

antingen som förklarare eller som gissare. Tanken bakom detta var att minimera 

väntan i spelet och därmed göra spelet mer lustfyllt med förutsättningar att engagera 

alla spelare. För att alla deltagare med säkerhet skulle få chansen att komma till tals 

under spelets gång provades först en variant av spelet där gissarna bara fick en chans 

i taget att gissa. Vem som helst fick börja gissa men efter varje felgissning var de 

tvungna att låta alla andra gissa en varsin gång innan de själva fick gissa på nytt. 

Efter att ha provtestat spelet visade det sig dock att denna regel fick något utav en 

motsatt effekt. Deltagarna kom visserligen till tals men de kände sig ofta pressade att 

komma på någon gissning innan turen gick över så att andra fick gissa. Om man då 

inte hade någon bra gissning kunde det vara pinsamt att gissa på något, trots att 

spelarna kände varandra väl. Eftersom just denna känsla var det som önskades 

undvikas i spelet ändrades reglerna naturligtvis efter denna upptäckt. Tanken och 

förhoppningen var att de elever som i framtiden i en verklig spelsituation väljer att 

spela med varandra faktiskt också känner sig trygga i varandras sällskap. 

 Eftersom spelet är tänkt att fokusera på lärandet och inte på tävlandet valdes att 

inte ha någon tidsbegränsning per omgång. Spelarna kom i stället att själva få 
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bestämma om och när de vill ge upp, vilket fungerade bra under provomgången. Det 

blev alltid tydligt när alla gissningar var uttömda.  

 De särskilt svåra geometriska begreppen markerades med en asterisk. Några 

sådana begrepp var redan på förhand markerade som stjärnkort medan andra blev 

tydliga först under provspelomgången. Tanken var att dessa begrepp, om de skulle 

anses vara för svåra för eleverna, skulle kunna tas ur spel. Efter provomgången 

bestämdes vidare, för att spelarna skulle motiveras att även försöka sig på dessa så 

kallade stjärnkort, att de själva alltid får välja med vilken metod de ska förklara 

begreppet och att dubbel poäng dessutom delas ut om de klarar dem.  

  Till en början var även icke matematiska förklaringar tillåtna för att underlätta 

spelet men dylika förklaringar tog tyvärr överhanden och poängen med spelet i 

inlärningssyfte gick förlorad. Spelreglerna reviderades således efter provomgången 

så att sådana förklaringar förbjöds. En komplettering av reglerna tillkom också som 

innebär att eleverna tipsas om att läsa på baksidan efter varje omgång, även om de 

inte känner behovet av det. Upplevelsen är nämligen att många elever vet hur en 

triangel ser ut men att långt färre kan ge en korrekt definition eller förklaring av 

densamma. Därmed skulle en titt på baksidan förhoppningsvis kunna leda till att 

bredda begreppskunskapen, för både förklararen och övriga spelare. Förklararen 

skulle under sin tur kunna få sina tankar bekräftade eller få hjälp med alternativa 

förklaringssätt om denne kört fast. Alla spelare skulle sedan, innan turen går över till 

näste förklarare, gemensamt kunna titta på kortets baksida för att utvidga förståelsen 

med hjälp av de olika förklaringar och exempel som där finns att tillgå. 

Förhoppningsvis övas och repeteras på så sätt även andra, relaterade begrepp än det 

som finns på kortets uppgiftssida och kopplingen de olika begreppen emellan kan 

förtydligas. 

 Stora svårigheter påträffades då de färdigutvecklade reglerna så småningom 

skulle nedskrivas. Att få dem kompletta samtidigt som de skulle vara koncisa och 

anpassade efter målgruppen var komplicerat. Därför ändrades fokus på spelreglerna 

något från elever till lärare. Kompletta regler till spelet är alltså utformade, trots att 

de inte har lästs av eleverna i denna studie. Reglerna är nedskrivna dels för att 

läsaren ska få en fullständig inblick i spelet och dels för att MATERMINO redan i 

detta skede ska fungera som en komplett produkt, även om spelet så småningom 

eventuellt kommer att vidareutvecklas till att omfatta fler matematiska områden än 

geometri för att öka spelets flexibilitet ytterligare. 

 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

33 elever ur två sjätteklasser deltog i undersökningen. Båda dessa klasser hör till en 

skola som ligger i ytterkanterna av en medelstor svensk stad. Totalt medverkade 15 

flickor och 18 pojkar, av vilka ingen läser svenska som andraspråk. Eleverna delades 

in av sina lärare i nio lämpliga och könsblandade grupper om tre till fyra elever. 

Tanken var att eleverna skulle känna sig bekväma i sina respektive grupper för att 

uppnå en naturlig och avslappnad spelsituation så att alla vågade komma till tals. 
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 Även tre lärare, varav två kvinnor och en man, medverkade i studien. Båda de 

kvinnliga lärarna är klasslärare för de två sjätteklasserna som ingår i studien och 

undervisar varsin av dessa klasser i matematik. Den manliga läraren är lärare i 

matematik och naturorienterade ämnen för skolår 7-9. 

 Spelet MATERMINO testades just i skolår 6 eftersom de matematiska begrepp 

som är med i studien är tagna ur boken Viktiga ord i matematik, som enligt förlaget är 

tänkt för skolår 3-6 (Natur och kultur, 2009). Tanken var att eleverna i denna årskurs 

skulle behärska spelet bäst eftersom dessa elever förmodades ha kommit längre i sin 

matematikinlärning och förhoppningsvis skulle ha stött på flertalet av begreppen 

redan tidigare. Dessutom fanns flest elever i just skolår 6 på den skola där 

undersökningen gjordes. Då det under studiens gång visade sig att spelet snarare 

lämpade sig för högre, snarare än lägre, skolår än sjätteklass valdes även en 

matematiklärare för skolår 7-9 som komplement för att kommentera lämpligheten för 

grundskolans senaste år.  

 Undersökningen följde de olika forskningsetiska rekommendationer från 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet som anges i Johansson och 

Svedner (2006, s. 29-30). Detta innebär att deltagandet i undersökningen var frivilligt 

och att de medverkande när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta 

sitt deltagande. Alla deltagare förblir också anonyma i detta arbete. 

 De tre lärarna godkände sin medverkan muntligen. Eftersom eleverna är 

minderåriga tillfrågades, innan studiens början, deras föräldrar skriftligen i ett brev 

om elevernas medverkande (se bilaga 1). I detta brev informerades om 

undersökningens upplägg och syfte. Brevet delades ut till de två klasslärarna i 

samband med att de fick muntlig information om studien. Dessa lärare delade ut 

breven till eleverna och samlade sedan successivt in dem. En elev ur de två klasserna 

var bortrest under studiens gång. Alla övriga tillfrågade elever fick sina föräldrars 

medgivande att medverka och deltog också i studien. 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

I denna studie användes flera olika datainsamlingsmetoder. De tre lärarnas 

uppfattningar om MATERMINO undersöktes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med utgångspunkt i elva frågor kring spel, begreppsinlärning och själva 

spelet MATERMINO (för komplett guide, se bilaga 2). Lärarna har inför respektive 

intervju granskat spelet vad det gäller utseende och innehåll men inte själva 

provspelat det.  Alla elever som ingår i studien provspelade däremot MATERMINO. 

Deras uppfattningar om MATERMINO undersöktes sedan huvudsakligen med hjälp 

av tre enkätfrågor rörande själva spelet och att spela MATERMINO (se fråga 1, 2 och 

5 i bilaga 3). 

 För att mäta huruvida MATERMINO leder till inlärning användes för- och 

eftertest på de aktuella begrepp som ingick i respektive spelomgång (se bilaga 4-7). 

Förtestet var identiskt med eftertestet för varje enskild elev. Fyra olika varianter av 

spelomgångar som innehöll 12 eller 16 unika begrepp att förklara utformades. De 

fyra olika tillhörande testerna bestod av 12 eller 16 begreppsfrågor med tre 
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svarsalternativ. Svarsalternativ användes för att det skulle bli enkelt att rätta testen. 

Eleverna fick endast svara på frågor kring begrepp som tagits upp på kortens 

uppgiftssida. Övriga begrepp, som omnämnts på kortens baksida, valdes bort 

eftersom det inte var självklart att baksidorna skulle användas under spelomgången. 

Eftersom det var väldigt svårt att skapa rimliga svarsalternativ utan att använda ett 

för avancerat språk, ersattes många alternativ med bilder. Skulle testerna ha varit på 

en alldeles för svår språklig nivå skulle de ju inte mäta den faktiska förståelsen, utan 

snarare vilka begrepp i svarsalternativen de behärskade. Dessvärre gick det inte att 

anpassa alla svarsalternativ så att de garanterat kunde förstås av elever i den tänkta 

åldern. Eleverna har dessutom själva fått bedöma hur mycket de upplevde att de 

lärde sig av att spela MATERMINO. Denna uppfattning mättes i två enkätfrågor om 

inlärning av spelet (se fråga 3-4 i bilaga 3) efter respektive spelomgång. Som 

komplement till dessa undersökningsmetoder har både elevernas spel- och 

testsituationer observerats. 

 För att få ytterligare stöd till resultatanalysen fick eleverna även besvara en 

enkät innan de spelade MATERMINO (se bilaga 8). De nio frågorna i enkäten berör 

elevernas matematiska bakgrund, deras inställning till matematik och spel samt vilka 

arbetssätt de föredrar. Denna enkät innehöll alltså många frågor som inte direkt 

anknyter till frågeställningarna men valdes att ha med i undersökningen för att 

kunna analysera vilken typ av elever spelet MATERMINO lämpar sig för. I enkäten i 

fråga tillfrågades inte eleverna specifikt om deras inställning till geometri eftersom 

det inte var säkert att de känner till själva begreppet geometri ordentligt. Därför 

formulerades frågorna mer allmänt kring matematik. Att redan i detta stadium 

förklara begreppet i fråga som sedan var med i spelet skulle ha kunnat äventyra 

resultatet. Antagandet var också att inställningen skulle vara densamma till geometri 

som till matematik generellt. 

 De båda enkäternas disposition och frågor utformades i grunden utifrån 

Dahmström (2005) och Bryman (2002). Trots de rekommendationer som återfinns i 

dessa källor har de något oprecisa svarsalternativen ”aldrig/sällan”, ”ibland” och 

”ofta” valts på två frågor (se bilaga 3 och 8). Detta beror på att alternativen i fråga 

upplevdes enklare än mer detaljerade varianter. Det var heller inte intressant för 

studien att ta reda på exakt hur ofta eleverna brukar spela sällskapsspel och hur ofta 

de vill spela MATERMINO i skolan. Frågorna togs endast med i enkäterna för att få 

en ytterligare indikation kring elevernas inställning till spel i allmänhet och 

MATERMINO i synnerhet. 

 

  

2.4 Procedur 

Studien utfördes till största delen i ett grupprum på elevernas skola under tre dagar, 

där samtliga eleverna i omgångar fick spela MATERMINO samt svara på enkäter och 

göra tester. Grupprummet valdes för att eleverna skulle få vara så ostörda som 

möjligt. Eleverna delades, av sina lärare, in i nio lämpliga grupper om tre till fyra 

personer. Tanken med indelningen var att grupperna skulle vara sammansatta av 

elever som fungerar bra i grupp och trivs i varandras sällskap i undervisnings-
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situationer för att i största möjligt mån undvika att utsätta eleverna för pressade 

situationer där de inte känner att de får, kan eller vill komma till tals. 

 Varje grupp fick börja med att individuellt besvara en enkät som behandlade 

deras inställning till ämnet matematik (se bilaga 8). Därefter fick eleverna göra varsitt 

test (se bilaga 4-7) som var anpassat efter just de begrepp som skulle vara med i 

deras spelomgång av MATERMINO. Det påtalades för varje grupp inför förtestet att 

det var relativt svårt så att de inte skulle bli förskräckta om de inte kunde så mycket. 

Eleverna uppmuntrades också att försöka besvara frågorna efter bästa förmåga. 

Allteftersom enkäterna och testerna fullbordades samlades de in och kontrollerades 

för att se att samtliga frågor var besvarade. I de fall något svar saknades ombads 

eleverna att komplettera svaren. På så sätt kunde onödigt bortfall undvikas. Av 

samma anledning gjordes också en kontroll av att elevernas namn fanns antecknade 

på nödvändiga ställen. Under alla enkäter och tester övervakades dessutom eleverna 

så att de inte skulle kunna snegla på någon annans svar, vilket hade kunnat äventyra 

undersökningens tillförlitlighet och resultat. 

 Efter en muntlig genomgång av reglerna fick sedan varje grupp spela 

MATERMINO tillsammans. Under alla spelomgångar observerades varje elevs 

aktivitet i spelet och eventuella utmärkande beteenden. Observationerna tillsammans 

med de elevkommentarer som ansågs kunna ha relevans för studien nedtecknades 

löpande för hand. Eleverna fick aldrig hjälp med själva förklaringarna under 

spelomgångarna. Däremot fick de allteftersom tips på olika förklaringsstrategier som 

omnämns i reglerna. De fick även hjälp med att protokollföra poängen.  

 Grupperna fick spela med olika uppgiftskort för att hela spelet skulle kunna 

testas och för att grupperna inte skulle kunna antas ha påverkat varandra i så stor 

grad. Att testa samtliga 56 uppgiftskort, som MATERMINO innehåller, av en och 

samma testgrupp, vid ett och samma tillfälle, ansågs heller varken rimligt eller 

signifikativt, eftersom en spelomgång i den verkliga undervisningen aldrig kommer 

att kunna vara så lång. Fyra olika varianter av spelomgångar hade utformats med 

tillhörande för- och eftertest som testade kunskapen om just de begrepp som ingick i 

spelomgången i fråga. Samtliga uppgiftskort togs med, alltså även de svårare 

stjärnkorten. Variant 1 och 2 bestod av 16 unika begrepp vardera (se bilaga 4-5) och 

spelades av grupper om fyra elever. Variant 3 och 4 bestod av 12 unika begrepp 

vardera (se bilaga 6-7) och spelades av grupper om tre till fyra elever. De olika 

spelomgångarna var uppdelade så att de stjärnkorten och likartade begrepp skulle 

fördelas så lika som möjligt mellan omgångarna. Alla spelomgångar spelades av två 

grupper förutom variant fyra som spelades av tre grupper. Alla elever i en och 

samma grupp fick för rättvisans skull förklara lika många, det vill säga tre eller fyra, 

begrepp var. Varje spelomgång tog uppemot 30 minuter. 

  Så fort spelomgången var slut fick eleverna göra varsitt eftertest som var 

identiskt med förtestet (se bilaga 4-7) för att mäta eventuell inlärning från spelet. 

Slutligen fyllde de i en individuell enkät som behandlade deras uppfattning om 

MATERMINO (se bilaga 3). Totalt tog det eleverna mellan 15 och 30 minuter att 

besvara enkäterna och testerna. 

 Utöver detta fördes samtal med elevernas två lärare samt en matematiklärare 

för skolår 7-9. De två klasslärarna intervjuades i grupp efter att alla elever testat 
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MATERMINO medan läraren för skolår 7-9 intervjuades enskilt vid ett senare 

tillfälle. Svaren nedtecknades för hand. Även åsikter som framkommit vid andra 

diskussionstillfällen med de tre lärarna är medtagna i studien. 

 

 

2.5 Analysmetoder 

Lärarintervjuerna analyserades och sammanställdes utifrån frågorna i intervjuguiden 

(se bilaga 2). För- och eftertesterna för varje elev rättades och förändringar i 

resultaten antecknades. De begrepp som respektive elev själv hade förklarat 

markerades i största möjliga mån och beräknades både tillsammans med 

huvudresultatet och separat. Påpekas bör emellertid att det råder en viss osäkerhet 

kring vilka elever som har förklarat några av begreppen. Dessa begrepp har därmed 

strukits ur resultatberäkningen. 

 Svarsalternativen för de båda enkäterna kodades och varje elevs resultat fördes 

sedan in tillsammans med deras testresultat i ett dokument i Microsoft Excel. Med 

alla kvantitativa data samlade i samma dokument kunde resultaten analyseras med 

jämförelser olika data emellan. Elevernas förbättring från för- till eftertest beräknades 

procentuellt för att få ett rättvist jämförelsevärde dem emellan eftersom testerna hade 

innehållit olika många frågor. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS utfördes 

slutligen olika t-test för kontroll av de viktigaste resultatens statistiska signifikans. 

Data från dessa tester analyserades med ett signifikanskrav på p < 0,05. Utöver dessa 

analyser användes observationsanteckningarna från spelomgångarna vid analys av 

tvetydiga resultat samt för att styrka övriga resultat.  
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3 Resultat 

Resultatet från studien presenteras nedan i två huvudsakliga avsnitt som är indelade 

utifrån frågeställningarna. 

  

3.1 MATERMINO som färdig produkt 

Observeras bör inledningsvis att MATERMINO inte är tänkt att vara det enda 

materialet i begreppsundervisningen i geometri, utan snarare bör ses som ett 

komplement.  

 

3.1.1 Regler 

Reglerna är utformade så att spelet enkelt ska kunna vidareutvecklas till att omfatta 

även andra matematiska områden än geometri. Därför fokuserar inte reglerna på just 

geometriska begrepp utan på matematiska begrepp i allmänhet. För fullständiga 

regler se bilaga 9. Reglerna i korthet följer nedan. 

 MATERMINO är ett spel där matematiska ord övas genom att rita, beskriva och 

gissa. Spelet är för två eller flera deltagare och är lämpligt från skolår 6. Spelkorten är 

märkta efter matematiskt område. På varje kort finns ett begrepp i fet stil som ska 

förklaras för de övriga spelarna och längst ned anges poängen som kan vinnas om 

någon gissar rätt. Kort med svårare begrepp är markerade med en asterisk. Dessa 

kort kan väljas bort för mindre avancerade spelare. På kortens baksida finns olika 

exempel och tips på hur begreppen kan beskrivas eller ritas. 

 Förklararen tar ett kort och ska genom att använda den förklaringsmetod som 

tärningen visar (antingen rita fritt eller beskriva muntligt) försöka få de övriga 

spelarna att förstå och gissa det matematiska begrepp som står på det aktuella 

spelkortet. Svaren står på baksidan av frågekorten och är till för att eleverna ska se 

alternativa förklaringssätt, bekräfta sina tankar och att få ledtrådar om man inte kan 

begreppet i fråga. Svaren är skrivna med ett så enkelt språk som möjligt för att 

underlätta förståelsen. Förklararen får aldrig säga hela eller delar av ordet som ska 

förklaras och inte heller använda bokstäver när denne ritar. Eventuell poäng 

antecknas och turen går därefter vidare medsols.  

 Förklararen får poäng om någon gissar rätt. Full poäng delas ut om denne 

förklarar ordet helt på egen hand. Hälften så många poäng delas ut om ordet 

förklaras först efter att förklararen har tjuvkikat på baksidan av uppgiftskortet. Den 

förste att gissa rätt får också poäng. Full poäng delas ut om denne kan gissa ordet 

utan ledtråd. Hälften så många poäng delas ut om denne gissar ordet först efter att 

förklararen har avslöjat första bokstaven i begreppet. Om flera svarar samtidigt får 

alla som svarat rätt samma poäng. Vinner gör den som har flest poäng när alla 

spelare har förklarat lika många uppgifter efter den utsatta tiden. 

 

3.1.2 Format och utseende 

MATERMINO består av en tärning samt en öppen ask som rymmer de 56 olika 

uppgiftskorten (se bilaga 9), reglerna och de fyra korten med spelets olika 
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förklaringsmetoder (för fotografi av hela spelet se bilaga 10). Spelkorten och korten 

med förklaringsmetoder är ljusgrå med svart text och svart ram. De är laminerade 

och är sex centimeter breda och nio centimeter höga. Reglerna står i en 

dragspelsfolder som har samma färger, och hopvikt även samma storlek, som korten. 

 Tärningen är vit och har svarta klisterlappar med bokstäver i silver på varje 

sidoyta. Två sidoytor har bokstaven R för förklaringsmetoden Rita, två har bokstaven 

B för metoden Beskriv muntligt med egna ord och två har bokstaven V för Valfri av 

de övriga två förklaringsmetoderna. 

 Uppgiftskorten har en uppgiftssida och en svarssida (se bilaga 9). På 

uppgiftssidan står uppgiften med begreppet som ska förklaras i fet stil och vilka 

poäng som kan vinnas. På svarssidan finns exempel på egenskaper hos och 

definitioner av begreppet i fråga med tillhörande bilder. Även här står begreppet 

som ska förklaras i fet stil medan övriga geometriska begrepp som ska förklaras i 

andra uppgifter i spelet står i kursiv stil. 

 

 

3.2 Hur MATERMINO fungerar som undervisningsmaterial  

Något positivt som uppmärksammades i denna studie var att eleverna emellanåt 

involverade varandra i spelet och försökte hjälpa sina kamrater. Detta märktes i 

uppmaningar som ”rita mer” när det var svårt att gissa utifrån en teckning och 

frågor som ”vill du kolla?” för att erbjuda en medspelare att se förklaringarna på 

kortets baksida innan turen gick över till nästa spelare. Några grupper var dessutom 

duktiga på att diskutera rätt svar efteråt. Alla grupper bestämde också gemensamt 

när begreppets första bokstav skulle ges som ledtråd samt om och när de skulle ge 

upp. Det var heller ingen elev under alla de nio spelomgångarna som förlöjligade 

någon annan medspelare och ingen som helt gav upp och lät bli att försöka förklara 

sitt begrepp på uppgiftskortet. 

 Huruvida spelet MATERMINO i övrigt fyller en funktion i dagens skola 

besvaras genom tre underavsnitt nedan, vilka behandlar lärares och elevers 

uppfattningar om spelet samt hur elevernas prestationer på tester av geometriska 

begrepp förändrats efter att ha spelat MATERMINO. Då det är svårt att mäta 

kunskaper och inlärning tolkas i det följande en förbättrad prestation på eftertestet 

jämfört med förtestet som en ökning av kunskap och att inlärning har skett. 

 

3.2.1 Lärarnas uppfattningar om spelet 

Ingen av de lärare som deltagit i studien arbetade specifikt med att låta eleverna 

förklara olika matematiska begrepp. De fokuserade generellt inte heller specifikt på 

begreppsbildningen i matematik, utan försökte väva in den i undervisningen på 

olika sätt. De ansåg dock att begreppen är viktiga för att förstå den matematiska 

kontexten och välkomnade material som fokuserar på den matematiska 

begreppsbildningen. De tre pedagogerna tyckte vidare att det är viktigt att använda 

andra material än matteboken på lektionerna och att pedagogiska spel i allmänhet är 

ett bra undervisningsmaterial. Den manliga läraren betonade att andra material är 
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nödvändigt för att visa på ”variation, tillämpning och konkretion” samt för att 

eleverna ska kunna nå en djupare förståelse. 

 Lärarna fick titta igenom MATERMINO och de begrepp som ingår i spelet. De 

bekräftade att eleverna bör känna till merparten av dem och de tyckte att spelet ser 

bra ut. En lärare kommenterade exempelvis att bakgrundsfärgen på spelkorten 

(ljusgrå) är behaglig. Den manlige läraren kommenterade formuleringen av 

begreppsförklaringarna på spelkortens baksida mer ingående medan de övriga 

lärarna endast ögnade igenom dem. Omdömena blev att formuleringarna generellt 

är bra och att det är bra med bilder för att underlätta förståelsen. Vissa formuleringar 

ansågs visserligen vara något svåra att förstå men det ansågs samtidigt vara 

oundvikligt eftersom det menades att definitionerna måste vara väldigt specifika för 

att vara matematiskt korrekta, vilket tyvärr emellanåt kräver ett något svårare språk. 

 Pedagogerna tyckte att spelidén är väldigt bra och att MATERMINO har ett bra 

upplägg. Vidare uppskattades att MATERMINO kan spelas av så få som två elever 

eftersom spelet på så sätt blir mer lättillgängligt i undervisningen. Den manliga 

läraren bekräftade att reglerna i sin nuvarande utformning med dess språkliga nivå 

främst lämpar sig för elevernas lärare som läsare och att denne i sin tur sedan kan 

förklara spelet för eleverna. Det fanns vidare förslag kring omformuleringar och 

förändringar av spelreglerna men det menades på att spelet ändå får ett eget liv i 

elevernas händer och kommer att anpassas efter deras önskemål.  

 Alla de tre lärarna tyckte att spelet MATERMINO hade en plats i 

undervisningen som pedagogiskt material och att det var värt att ta tid från den 

ordinarie undervisningen till ett sådant spel. Begreppskunskapen är ofta diffus och 

MATERMINO ger möjligheter att öva begrepp på ett konkret och enkelt sätt, menade 

den manliga läraren. Samtliga tyckte att MATERMINO lämpar sig både i inlärnings- 

och repetitionssyfte, även om en lärare betonade att han inte tyckte att det är det 

bästa sättet att introducera helt nya begrepp på. Det poängterades också från flera 

håll att det är viktigt med variation och att MATERMINO således inte kan fungera 

som enda material för begreppsinlärningen.  

 De tre pedagogerna var överens om att MATERMINO med dess nuvarande 

begrepp passar för elever från skolår 6 till åtminstone skolår 8. Den manliga läraren 

kommenterade att spelidén skulle kunna användas även i yngre åldrar om 

begreppen och förklaringarna anpassas till en enklare nivå. 

 Lärarna såg goda möjligheter att vidareutveckla spelet till att omfatta även 

andra matematiska områden, även om en av de kvinnliga lärarna poängterade att 

hon upplevde begreppsbildningen vara speciellt viktigt vad det gäller just geometri. 

Den andra kvinnliga läraren såg goda möjligheter att använda en vidareutveckling 

av spelet inom både svenskan och engelskan och den manliga läraren gav NO som 

exempel på ett utökat användningsområde. 

 

3.2.2 Elevernas uppfattningar om spelet 

Oavsett testresultat och inställning till ämnet matematik, var elevernas omdömen 

kring själva spelet och att spela spelet MATERMINO positiva (se enkät i bilaga 3). 

Nästan 76 % tyckte att spelet var jättebra, endast en elev gav spelet som sådant ett 
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neutralt omdöme och ingen gav spelet ett negativt omdöme (se diagram 1). 

Fördelningen av omdömen såg totalt sett likadan ut vad det gäller hur roligt eleverna 

tyckte att det var att spela MATERMINO (se diagram 1), även om fördelningen 

eleverna emellan skiljde sig något åt. Spelet fick således inga negativa omdömen ens 

från de elever som föredrar att arbeta ensamma i boken framför att arbeta på annat 

sätt i grupp. Till och med de två elever som enligt testresultaten lärde sig minst av 

spelet tyckte att MATERMINO var jättebra och jätteroligt att spela.  
 

 
Diagram 1: Elevernas omdömen om hur roligt och bra spelet MATERMINO var. 
 

 I enlighet med de positiva uppfattningarna om spelet ville eleverna gärna spela 

MATERMINO i fortsättningen också. Det var inte någon elev som valde alternativet 

sällan/aldrig på frågan om hur ofta de ville spela MATERMINO på 

matematiklektionerna (se bilaga 3). Ungefär 70 % av eleverna ville spela spelet ofta 

medan övriga svarade ibland. 

 Generellt visade även observationerna att eleverna tyckte om MATERMINO. 

Det var många leenden och skratt under spelets gång. Det hördes också positiva 

kommentarer under de olika spelomgångarna. Redan det andra varvet av en 

spelomgång utbrast en flicka ”det här var roligt!”. Det fanns emellertid också några 

elever som satt ganska tysta och tycktes något obekväma i situationen. De enda 

negativa kommentarer som uttalades rörde dock spelets svårighetsgrad. 

  Bland de fåtaliga kommentarer som eleverna valt att lämna på enkäten fanns 

inga direkt negativa åsikter, utan mest exempel såsom ”det var JÄTTEROLIGT!!" och 

"man ska få spela längre". En flicka efterfrågade dock att man i spelet skulle få välja 

att beskriva muntligt och rita samtidigt som en alternativ förklaringsmetod och en 

pojke önskade att "det inte skulle vara så svåra ord". 

 Det märktes under observationerna att många elever tyckte att MATERMINO 

var svårt. Kommentarer som ”men åh, det har vi aldrig hört” och ”men åh, hur ska 

man kunna det?” var inte helt ovanliga, framför allt inte på stjärnkorten som 

innehåller något svårare begrepp. Trots svårighetsgraden var det dock aldrig någon 

elev som helt gav upp och inte försökte förklara begreppet på uppgiftskortet. Även 

uppgiftskortens svarssidor tycktes vara relativt svåra att förstå på grund av språket. 

Eleverna upplevdes dock stressade så att de inte tog sig tid att läsa igenom 

svarssidan ordentligt för att göra sin egen tolkning av det som stod och därmed 

kunna förklara med egna ord. Många elever var i stället beroende av att läsa innantill 

eller att endast titta på bilderna. När eleverna smygtittade på baksidan hände det att 

de mer eller mindre ritade av exakt den bilden som var där, utan att sätta sig in i 
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sammanhanget eller ens läsa bildtexten. I dylika fall kunde hela begreppsinnehållet 

missuppfattas. Någon förklarade exempelvis bredd genom att rita först en stående 

och sedan en liggande rektangel, precis som på baksidan av kortet, och mena på att 

hela figuren, och inte endast en del av den, åsyftades. Någon annan skulle förklara 

begreppet likformighet och ritade endast en figur ur varje figurpar från kortets 

baksida. En annan förklarare tittade på baksidan av sitt kort och ritade sedan en stråle 

som en linje som begränsas av två ändpunkter, trots att bilderna och texten på 

kortets baksida visade att en stråle endast har en ändpunkt (se bilaga 9). Detta fick till 

följd att samtliga av omgångens deltagare valde fel svarsalternativ på eftertestet (se 

bilaga 7). Svarsalternativet de valde (C – en linje som begränsas av TVÅ ändpunkter) 

är i överensstämmelse med den teckning förklararen ritade under spelomgången. 

 

3.2.2.1 Elevernas egenupplevda inlärning från MATERMINO. Enligt resultaten från 

enkäten efter spelet (se bilaga 3) upplevde eleverna generellt att de lärde sig relativt 

mycket av att spela MATERMINO (se diagram 2). Den absoluta majoriteten av 

eleverna (nästan 85 %), tyckte att de hade lärt sig ganska mycket eller jättemycket av 

spelet som helhet, trots att de kan ha vägt in den korta speltiden i sina bedömningar. 

En pojke förklarade nämligen när han lämnade in enkäten efter spelet: ”Vi spelade ju 

bara en kort stund så jag kunde inte lära mig jättemycket”. Även de två elever som 

enligt testresultaten lärde sig minst av spelet tyckte själva att de hade lärt sig ganska 

mycket av MATERMINO. Intressant är också att den ende elev som upplevde sig ha 

lärt sig lite av spelet som helhet hade hela fyra fler rätt på eftertestet jämfört med 

förtestet och var därmed en av de elever som enligt testerna lärde sig mest av spelet. 

 Vad det gäller egenupplevd inlärning från spelkortens baksida skiftade 

resultatet mer emellan eleverna men även här var resultatet övervägande positivt (se 

diagram 2). I genomsnitt tyckte eleverna att de lärde sig ganska mycket även från 

svarssidan. Endast tre elever upplevde sig ha lärt sig lite därifrån. Sammantaget 

ansåg eleverna dock att de lärde sig något mindre från kortens baksida än av spelet 

som helhet. 14 elever (42,4 %) menade att de lärde sig ungefär lika mycket av kortens 

baksida som av spelet i allmänhet. 12 elever (36,4 %) ansåg sig ha lärt sig mindre av 

kortens baksida medan 7 elever (21,2 %) ansåg sig ha lärt sig förhållandevis mer av 

kortens baksida än av spelet generellt.  
  

 
 

Diagram 2: Elevernas egenupplevda inlärning från spelet MATERMINO. 
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3.2.3 Inlärning om geometriska begrepp från MATERMINO 

En stark majoritet av eleverna förbättrade sitt resultat på eftertestet jämfört med 

förtestet. Endast två elever (en pojke och en flicka) fick sämre resultat på eftertestet. 

Fem elever fick lika många poäng på båda testerna medan 26 av 33 elever, alltså 

nästan 79 %, förbättrade sitt resultat efter spelomgången. I genomsnitt fick eleverna 

drygt 14 % (knappt två) fler rätt på eftertestet jämfört med förtestet. Ett beroende      

t-test visar att denna förbättring är statistiskt signifikant. Om resultatet i stället 

beräknas utifrån hur många frågor eleverna hade möjlighet att förbättra sig på, det 

vill säga att differensen sätts i relation till hur många fel eleverna hade på förtesterna, 

har eleverna i genomsnitt förbättrat sina resultat med ungefär 28 %. Denna 

procentsats tar hänsyn till det eleverna kunde innan spelomgången. 

 Det förekom ingen stark överensstämmelse inom grupperna gällande vilka ord 

eleverna lärt sig under respektive spelrunda. Naturligtvis var det några ord de lärt 

sig gemensamt men det förekom även skillnader i inlärning. Det var vidare allmänt 

relativt stora variationer gällande resultatförbättringarna inom och mellan grupperna 

utom inom två grupper som resultatmässigt var relativt homogena. Resultaten 

varierade även mycket gällande vad eleverna lärde sig mest av. Några elever lärde 

sig bäst av att förklara för andra. En flicka lärde sig exempelvis endast på de ord hon 

själv förklarade. Andra elever tycks ha lärt sig de begrepp de gissade på bättre än 

dem de själva förklarade. Exempelvis försämrade fyra elever sitt testresultat gällande 

just de begrepp de själva förklarade under spelet. Det går alltså inte att hitta något 

entydigt resultat gällande vilket moment eleverna lär sig bäst av.  

 Eleverna kan ha lärt sig mer än vad som visas i resultatet från testerna. En elev 

sa till exempel efter spelet: ”Du, jag gissade på en grej och det var rätt men efter jag 

hade spelat spelet då visste jag säkert.” Eleverna kan också ha utvidgat sin förståelse 

för ett begrepp utan att ha nått ända fram. I en grupp valde till exempel alla elever på 

förtestet (se bilaga 7) en definition av begreppet diagonal på frågan om begreppet 

diameter. Efter spelet bytte alla elever svarsalternativ men två av de tre valde en 

definition av radie i stället för diameter. Det kan därmed spekuleras i att dessa elever 

åtminstone har lärt sig att begreppen diameter och cirkel hör ihop. 

 Enligt testresultaten och observationerna tycks det finnas en tendens att 

eleverna har lärt sig minst av de allra enklaste och de allra svåraste begreppen. De 

enklaste begreppen hastades förbi och de svåraste verkade för komplicerade för att ta 

till sig. Vissa begrepp som känns bekanta kunde också kringförklaras. Under en 

spelomgång förklarades exempelvis diameter som: ”Det finns centimeter, decimeter 

och…”. En av deltagarna gissade just diameter och så gick turen vidare. Denna 

tendens är dock inte statistiskt säkerställd.  

 Inga statistiskt signifikanta skillnader påträffades heller mellan förändrad 

prestation på testerna om geometriska begrepp och elevernas olika bakgrunder som 

efterfrågades i enkäten innan spelet (se bilaga 8). Kön, skattning av sin egen 

matematiska förmåga, vilka arbetssätt som uppskattas mest och spelvana är alltså 

faktorer som inte tycktes påverka elevernas inlärning om geometriska begrepp från 

att spela MATERMINO. Då dessa faktorers påverkan av inlärningen inte heller ingår 

i studiens syfte och frågeställningar redovisas dessa resultat inte vidare i detalj. 
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4 Diskussion 

Resultaten från denna studie indikerar sammanfattningsvis att det utformade spelet 

MATERMINO fyller sin avsedda funktion att vara ett givande komplement till övrigt 

undervisningsmaterial och övriga undervisningsmetoder för geometrisk begrepps-

bildning i skolan. Såväl lärare som elever gav nämligen spelet positiva omdömen och 

eleverna upplevde att de lärde sig ganska mycket av att spela MATERMINO. Att 

eleverna faktiskt lärt sig om olika geometriska begrepp av att spela MATERMINO 

bekräftades också av kunskapstesterna.  

 Resultaten pekar emellertid på att eleverna inte lärde sig samma begrepp, ens 

inom samma spelomgång, och att de tycks ha lärt sig mest av olika spelmoment. I 

studien påträffades heller inga signifikanta skillnader i inlärning från spelet 

MATERMINO utifrån varken elevernas kön, deras inställning till matematik eller 

deras självupplevda matematikförmåga. Detta kan tolkas som att spelet passar olika 

elever med olika bakgrunder och inlärningsstilar. Poängteras bör emellertid att 

underlaget för dessa faktorer i studien är litet och att det därför är vanskligt att dra 

några definitiva slutsatser kring hur de påverkar inlärning från spelet. 

 De matematiska begrepp som behandlas i spelet var ursprungligen avsedda för 

skolår 4-6. Resultatet av lärarintervjuerna i denna studie visar emellertid att 

MATERMINO snarare lämpar sig för skolår 6-8 där det delvis kan användas som 

repetitionsmaterial. 

  

 

4.1 Konsekvenser och relevans med teorianknytning 

Att MATERMINO i denna studie har fått positiv kritik och av eleverna upplevts vara 

roligt att spela, trots att det upplevdes vara svårt, är ett väldigt viktigt resultat 

eftersom tidigare studier har visat att lustfyllda lärandesituationer kan leda till ökad 

förståelse (se exempelvis Skolverket, 2003). Speciellt viktigt blir ett spel som 

MATERMINO i grundskolans senaste år eftersom Skolverkets granskning 

(Skolverket, 2003) visar att olika skolors explicita mål för ett lustfyllt lärande i 

matematik generellt avtar med elevernas ökade ålder, vilket i sin tur leder till att 

eleverna successivt tappar sin lust att lära. 

 Den lustfyllda aspekten av MATERMINO tillsammans med resultatet att spelet 

även leder till inlärning av geometriska begrepp, innebär att det kan fylla en väldigt 

viktig pedagogisk funktion i skolår 6-8 eftersom vikten av breda begreppskunskaper 

i matematik i allmänhet understryks i gällande kursplan i matematik, där kunskaper 

om just geometriska begrepp och figurer också ingår som uppnåendemål för de 

aktuella åldrarna (Skolverket, 2000). Dessutom menas att en ökad begreppskunskap 

gagnar både elevernas förståelse för och prestationer i matematik (se exempelvis 

Jackson & Phillips, 1983; Malmer, 2002; Monroe & Orme, 2002; Skolverket, 2003). På 

motsvarande sätt torde ökade kunskaper om geometriska begrepp gagna elevernas 

förståelse för och prestationer i geometri. Därför borde det lika viktigt för elevernas 

utveckling i geometri att öva geometriska begrepp som det allmänt anses vara viktigt 
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för matematikutvecklingen att öva matematiska begrepp (se exempelvis Berggren & 

Lindroth, 2004; Høines, 2000; Murray, 2004).  

 Det finns många viktiga aspekter som ingår i MATERMINO. Genom att spela 

MATERMINO får eleverna exempelvis många tillfällen att interagera och att 

kommunicera matematik, vilket är något ytterligare som skolans styrdokument 

förespråkar (Skolverket, 2000; Utbildningsdepartementet, 1998) och vilket också 

anses vara en lämplig metod för att öka begreppsbildningen (se exempelvis Høines, 

2000). Att spela MATERMINO upprepade gånger leder till repetition av begreppen, 

vilket är viktigt för den långsiktiga inlärningen (Willingham enligt Murray, 2004) och 

nödvändigt utifrån det faktum att begreppsbildningen kräver såväl tid som åtskilliga 

övningstillfällen (se exempelvis Berggren & Lindroth, 2004; Murray, 2004). Spelet ger 

också övning i att förklara för andra med egna ord, vilket är väldigt viktigt för 

begreppsbildningen (Berggren & Lindroth, 2004; Davis, 2008). Ett annat element som 

ingår i MATERMINO är att lyssna på andra elevers förklaringar i stället för på 

lärarens, vilket Berggren och Lindroth (2004) menar kan underlätta förståelsen. En 

annan viktig aspekt för begreppsinlärningen är bilder (se exempelvis Bergsten et al., 

1997), vilket MATERMINO innehåller en mångfald av. Eleverna får också öva på att 

avbilda geometriska figurer i spelet, något eleverna måste kunna i den aktuella 

åldern för att nå målen i gällande kursplan (Skolverket, 2000). Att öva på såväl 

bildlig som verbal beskrivning av begrepp samt växla dem emellan ingår också i 

MATERMINO och är något som anses vara givande för begreppsförståelsen (Hedrén 

et al., 1979; Lesh enligt Emanuelsson, 1995).  

 Bilders vikt för förståelsen bekräftades också i föreliggande studie genom 

observationer. Negativt med bilderna i spelet var dock att de i vissa fall verkade 

användas som enda informationskälla, vilket är vanskligt. Efter att ha tittat på 

baksidan förklarade exempelvis någon elev begreppet likformighet genom att endast 

rita en triangel. Någon annan förklarade begreppet bredd genom att endast rita en 

rektangel och en tredje ritade begreppet stråle med två ändpunkter. Detta kan leda 

till att eleverna, såväl förklararen som de som gissar, får en begränsad, eller till och 

med felaktig, förståelse av ett begrepp, vilket konstaterades vad det gäller exemplet 

om begreppet stråle. Två av tre elever hade nämligen rätt på den frågan på förtestet 

men samtliga elever i gruppen bytte svarsalternativ under eftertestet och valde då fel 

alternativ, vilket tolkas som att de fått en felaktig förståelse av begreppet i fråga. 

Motsvarande problem kan uppstå om eleverna väljer att inte titta på baksidan för att 

de tror att de redan behärskar begreppet, trots att de i själva verket inte gör det. En 

annan nackdel med spelet är att mindre matematiska förklaringar kan förekomma, 

vilket torde försämra inlärningsmöjligheterna från MATERMINO. Förhoppningsvis 

minskar dock dessa problem i takt med att eleverna lär sig spelet och begreppen 

bättre. Med tiden kan de sedan effektivisera kommunikationen genom att använda 

fler matematiska förklaringar.  

 Det finns också en viss risk att eleverna lär sig minst av de allra lättaste och de 

allra svåraste begreppen. Observationerna har nämligen indikerat att eleverna inte 

tar till sig de svåraste begreppen och heller inte utvidgar sin förståelse av de begrepp 

som de redan tycker sig behärska. Att rita begreppet ”cirkel” är exempelvis tämligen 

enkelt och troligtvis lär sig ingen av spelarna något extra av en dylik spelomgång. 
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Skulle begreppet i stället ha beskrivits muntligt skulle det ha funnits större 

möjligheter till ny inlärning. Även här kan dock förklararen dessvärre lockas av att få 

fler poäng och därmed välja att inte titta på baksidan. På så sätt förbättras inte 

elevernas begreppskunskaper om de inte läser på baksidan av varje kort innan turen 

går vidare, vilket de tyvärr ofta glömde i spelomgångarna i denna undersökning. Att 

alltid låta eleverna få titta på baksidan skulle eventuellt underlätta inlärning från 

spelet. Detta blir dock problematiskt när endast två elever spelar MATERMINO. Då 

skulle nämligen spelet alltid bli oavgjort och därmed skulle en eventuell 

motivationsfaktor försvinna. 

 Något som vidare delvis talar emot idén bakom MATERMINO är 

tävlingsmomentet i spelet eftersom studier har visat att ”begreppsbildning sker . . . 

snabbare vid ’pararbete’ än vid individuellt arbete eller tävlan” (Eriksson, 2000 s. 58). 

Egna erfarenheter visar dock inslaget av tävlan i olika spel dock även kan fungera 

som en motivationsfaktor. Vissa pedagoger anser det också vara mest effektivt för 

inlärningen att öva de matematiska orden vartefter de dyker upp i 

matematikundervisningen (Malmer, 1990; Murray, 2004). Detta torde dock inte 

hindra specifik övning på sidan om detta, vilket många också förespråkar (se 

exempelvis Berggren & Lindroth, 1997; Krussel, 1998; Malmer, 1992; Malmer, 2002; 

Monroe & Orme, 2002; Murray, 2004). 

 För att göra MATERMINO mer effektivt för inlärning vore det önskvärt att en 

pedagog skulle finnas tillgänglig när eleverna spelar. Precis som Berggren och 

Lindroth (2004) poängterar är läraren nämligen viktig för att hjälpa eleverna på 

traven då de har fastnat i begreppsbildningen eller har missuppfattat något begrepp. 

Under de olika spelomgångarna i denna studie upptäcktes också mängder av gyllene 

tillfällen för givande diskussioner kring begreppen som en lärare skulle kunna ta 

tillvara på för att lära eleverna mer om begreppen. I realiteten kommer dock 

materialet dessvärre förmodligen sällan att kunna användas tillsammans med en 

lärarresurs. I bästa fall kan läraren cirkulera mellan grupperna för att vara delvis 

delaktig. Detta är dock en del av skolans krassa verklighet, inte bara gällande ett 

dylikt spel. 

 Såväl lärarna som deltagit i denna studie som rapporten Lusten att lära 

(Skolverket, 2003) poängterar vikten av en varierad undervisning. Att läraren 

erbjuder en sådan variation ingår också som ett krav i gällande läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Många lärare anser emellertid att stora 

elevgrupper, vilka är en del av skolans verklighet, utgör ett hinder för variation i 

undervisningen (Skolverket, 2003, s. 24). Därför kan det anses vara extra viktigt att 

olika material är självgående och självrättande, såsom MATERMINO, så att de elever 

som vill själva kan plocka fram dem för att skapa givande lärandesituationer. Det är 

dock naturligtvis inte tillräckligt att använda MATERMINO som enda material för 

att variera undervisningen, vilket lärarna i studien också understryker och vilket 

heller aldrig har varit syftet med spelet. Något som ytterligare pekar på behovet av 

andra undervisningsmaterial och varierande arbetssätt är komplexiteten i 

begreppsbildningen, som exempelvis Bergsten et al. (1997) tar upp. 

 Lättillgängliga material kan även anses underlätta individualisering, vilket 

förespråkas i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998). Resultatet från denna 
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studie indikerar också att olika elever lär sig bäst av olika spelmoment i 

MATERMINO, även om den statistiska signifikansen av dessa resultat inte har 

beräknats. Vissa elever upplevde att de lärde sig mest av spelkortens baksida medan 

andra upplevde att de lärde sig mest av spelet som helhet. En del elever lärde sig 

bäst av att gissa medan andra lärde sig bäst av att förklara för andra. Detta kan delvis 

bero på att eleverna har olika lärandestilar där några exempelvis lär sig bättre 

visuellt och andra bättre auditivt (Tornberg, 2005). Den auditiva aspekten blir mest 

påtaglig som gissare medan den visuella aspekten återfinns både i momentet Rita 

och från spelkortens svarssida. Spelet kan även individualiseras mer konkret genom 

att olika begrepp, som eleverna behöver öva, väljs ut. Detta blir ännu mer aktuellt 

framöver om spelet vidareutvecklas till att omfatta fler ämneskategorier och fler 

svårighetsnivåer. Utifrån tanken om individualisering är det emellertid inte säkert att 

MATERMINO lämpar sig för alla elever eftersom inte alla elever i denna 

undersökning förbättrat sitt resultat från för- till eftertest och därmed eventuellt inte 

har lärt sig något av att spela MATERMINO. Lämpligast vore därför att läraren 

tillsammans med varje elev utvärderar lämpligheten att använda MATERMINO i 

undervisningen.  

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Poängteras bör inledningsvis att underlaget i studien är relativt litet och att den 

långsiktiga effekten av inlärning från spelet inte har testats. Utifrån de många 

aspekter av ett begrepp Bratt (1985) menar att en elev måste behärska för att i sann 

mening kunna begreppet i fråga, går det efter denna studie inte heller att konstatera 

att eleverna verkligen kan de begrepp de har spelat med. Det enda som kan 

konstateras utifrån studiens resultat är att spelet MATERMINO tycks leda till ökade 

kunskaper gällande begreppen. 

 MATERMINO är prövat av elever av olika kön med olika matematiska 

bakgrunder och kunskapsnivåer, vilket torde innebära att urvalet är någorlunda 

representativt för en sjätteklass i ett motsvarande geografiskt område. Däremot har 

inga elever med svenska som andraspråk testat MATERMINO och det går därför 

inte att dra några slutsatser kring hur elever med svenska som andraspråk skulle lära 

sig av spelet. Det är möjligt att elever med svenska som andraspråk skulle kunna ha 

större problem med den språkliga aspekten av spelet. Inga elever från andra skolår 

har heller deltagit i spelet och därmed är det inte självklart att de tolkningar som 

gjorts om vilka åldrar spelet passar för är tillförlitliga. Vidare är MATERMINO inte 

prövat med endast två spelare, trots att spelreglerna är anpassade efter så få spelare. 

Att pröva spelet i par skulle nämligen ha tagit ännu mer tid från den ordinarie 

undervisningen i anspråk. Rimligen borde inlärningen dock inte vara beroende av 

antalet spelare. Inga signifikanta skillnader i inlärning påträffades heller i denna 

studie mellan de grupper som var tre spelare och de grupper som var fyra spelare. 

 Eftersom för- och eftertesterna gjordes i direkt anslutning till spelsituationen, 

antas att resultaten är direkt kopplade till inlärning från just att spela MATERMINO, 

och inte någon annan del av undervisningen. Det går dock inte att bortse ifrån att 
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identiska för- och eftertest innebär en risk att eleverna kan ha lärt sig delvis tack vare 

förtestet. Frågorna under förtestet kan ha fått eleverna att, medvetet eller omedvetet, 

fokusera på de aktuella begreppen under spelomgången. Olika för- och eftertest 

skulle emellertid i stället ha inneburit en risk att de inte mäter samma kunskaper. 

Under spelomgångarna har det också framgått genom observationer att de flesta 

eleverna inte har sett kopplingen till förtestet och i de fall eleverna har gjort denna 

koppling tycks de inte ha insett att alla begrepp är samma förrän under eftertestet. 

 Till grupprummet som användes för studien fanns insyn från såväl ett klassrum 

som från skolgården. Denna insyn utifrån tycks emellertid inte ha distraherat någon 

under studiens gång. Inte heller elever som kom in i rummet för att hämta sina 

arbeten tycktes ha någon inverkan på deltagarna. Möjligen är eleverna så vana med 

detta grupprum att de kopplar bort klassrummet utanför. Det är dock omöjligt att 

med säkerhet veta hur insynen påverkat studien. 

 Vidare kan några tvetydigheter och svårigheter i testerna ha påverkat resultatet. 

Exempelvis tycktes svarsalternativen för triangel i test 3 (se bilaga 6) vara för svåra, 

vilket fått till följd att frågan egentligen inte mäter kunskapen om begreppet triangel. 

Endast tre av sju elever svarade rätt på den frågan, vilket antas vara missvisande och 

inte representera deras faktiska kunskap. Ett annat exempel är att ”Den översta sidan 

i en geometrisk figur” gavs som ett svarsalternativ på vad en yta är. Detta skulle 

kunna vara förvirrande då sida även kan innebära sidoyta. Dessutom borde begreppet 

kropp ha exemplifierats bland svarsalternativen i test 2 och 3 (se bilaga 5 och 6). 

Eleverna hade emellertid alltid möjlighet att fråga om förtydliganden under testerna. 

 Det är också möjligt att eleverna kan ha varit mer mottagbara för lärande under 

spelets gång eftersom de kände till att deltog i en studie och därmed eventuellt var 

mer fokuserade. Dessutom skulle deras omdömen om spelet ha kunnat vara extra 

positiva på grund av vänlighet, även om elevernas lärare inte trodde det eftersom de 

upplever att barn i allmänhet, och även deras elever, är väldigt ärliga. 

 Studiens frågeställningar har blivit besvarade och bredden som uppnåtts med 

hjälp av flera olika undersökningsmetoder stärker studiens validitet. Det finns dock 

alltid en risk att observationstillfällen tolkas subjektivt. Lärarintervjuerna var också 

informella och ostrukturerade, vilket innebär en lägre reliabilitet och att de är svåra 

att replikera. Det innebär också en risk att lärarnas svar oavsiktligt påverkats av 

åsikter som lyst igenom i diskussionerna och av ledande frågor. Detta är emellertid 

en vanlig risk även i regelrätta intervjusituationer (Arfwedson & Ödman, 1998; 

Johansson & Svedner, 2006). Endast den manliga läraren var bekant sedan tidigare. 

Att inte ha träffat de övriga deltagarna innan, torde ha underlättat ett objektivt 

förhållningssätt till dem under studiens gång. 

 

 

4.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra fler, och mer djuplodande, studier som mäter 

inlärningseffekten från MATERMINO för att styrka föreliggande studies resultat. I 

en sådan studie skulle även olika lärare kunna provspela MATERMINO, eller 

åtminstone vara med och observera en spelomgång, för att ha en bättre grund för 
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sina utlåtanden. En studie med en videokamera, utan närvarande observatör, skulle 

vidare kunna fokusera på hur spelet MATERMINO står sig helt på egen hand. 

Eftersom det i föreliggande studie fanns flera exempel på att eleverna involverade 

varandra i spelet, och erbjöd sig att hjälpa sina medspelare, vore det vidare intressant 

att undersöka om en sådan solidarisk aspekt tycks vara en följd av sällskapsspel till 

skillnad mot andra undervisningsmetoder. Det vore också intressant att studera om 

eleverna, i takt med att de spelar fler omgångar, får ett större flyt i spelandet och 

därmed använder fler såväl matematiska som egna uttryck när de förklarar 

begreppen.  

 Med för- och eftertest som testar geometriska färdigheter skulle studier också 

kunna undersöka huruvida den ökade begreppsinlärningen från MATERMINO 

hjälper till att förbättra elevernas matematiska förmåga, vilket vore troligt utifrån 

resultat från tidigare studier. Intressant vore också att undersöka om MATERMINO 

leder till ökade kunskaper jämfört med en mer traditionell arbetsform vad det gäller 

de geometriska begreppen. Det skulle framför allt vara av intresse att undersöka 

huruvida inlärning om spelets olika geometriska begrepp befästs långsiktigt.  

  En idé, som funnits redan från början och som lärarna som deltog i studien 

trodde på, är också att vidareutveckla spelet till att omfatta fler ämnesområden, såväl 

inom som utanför matematiken. Meningen är då att läraren även ska kunna välja att 

sortera ut lämpliga begrepp ur spelet för att anknyta till aktuellt arbetsområde. När 

detta väl har förverkligats vore det intressant att göra studier kring dessa för att 

undersöka huruvida de leder till inlärning. 
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Bilaga 1 
 

Gävle, 2009-09-01 
Till föräldrar/vårdnadshavare 
 
Skulle Ni kunna tänka Er att låta Ert barn delta i en studie vid Högskolan i Gävle gällande 
utformningen av ett nytt material inom ämnet matematik? 
 
Många elever upplever matematiken som svår och krånglig och tidigare studier har visat hur 
viktigt det är att förstå de begrepp och termer som används inom matematiken för att kunna 
behärska ämnet i fråga. Med anledning av detta finns intresse att undersöka möjliga sätt att 
specifikt öva sådana termer. 
 
Ett matematikspel (MATERMINO) som övar matematiska ord är därför framtaget. Materialet 
och studien behandlar området geometri och riktar sig till elever i skolår 4-6. 
Studien genomförs i elevernas skola och består av tre steg: 
 

1. Först får eleverna fylla i en kort enkät som handlar om ämnet matematik och 

sällskapsspel. De gör också ett kort test för att visa vilka matematiska ord de redan 

kan. 

2. Sedan får eleverna prova att spela matematikspelet MATERMINO i grupp med 

några av sina klasskamrater. 

3. Efter spelet får eleverna fylla i en ny enkät som handlar om vad de tyckte om spelet 

MATERMINO. De gör också ett kort test för att visa vilka matematiska ord de 

eventuellt har lärt sig under spelets gång. 

Beräknad tidsåtgång för varje grupp är en matematiklektion. 
 
INGA elever kommer att filmas eller spelas in på band under studien. Allt datamaterial från 
studien kommer vidare att behandlas konfidentiellt. De resultat och exempel som 
framkommer i undersökningen kommer inte att kunna kopplas till någon enskild elev i den 
slutliga rapporten. 
 
Undersökningen avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. 
När studien är färdig kommer ett exemplar av uppsatsen att finnas tillgängligt på elevernas 
skola om Ni är intresserade av att läsa den.  
 
För att undersökningen ska ge ett så korrekt utfall som möjligt att det viktigt att Ni låter ert 
barn delta. 
 
 

VAD GOD VÄND!
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Barnets namn:______________________  
 
      Ja, vårt barn får delta i undersökningen.  
      Nej, vårt barn får inte delta i undersökningen. 
 
Vänligen underteckna: 
-
___________________________________________________________________________
underskrift, vårdnadshavare 1                                   underskrift, vårdnadshavare 2                
 
 
___________________________________________________________________________
namnförtydligande, vårdnadshavare 1                     namnförtydligande, vårdnadshavare 2   
 
 
Vänligen återlämna Ert svar till klassläraren senast måndagen den 7 september 2009. 
 
 
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna. 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Liselott Langeborg (studerande) 
070-XXXXXXX 
XXXXXXXX@student.hig.se 
 
 
Handledare: 
Mikael Forsberg 
Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, 
Högskolan i Gävle 
026-XXXXXX 
XXX@hig.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
 

1.  Vad tycker du om att arbeta med andra material än boken? Varför? 

2.  Vad tycker du om spelidén bakom MATERMINO? 

3.  Vad tycker du om MATERMINO? 

4.  Hur tycker du att MATERMINO verkar passa dina elever? Varför? 

5.  Vilken ålder verkar lämplig för MATERMINO? 

6.  Vad är din inställning till att använda spel i skolans undervisning? 

7.  Är det värt att ta tid från boken till ett liknande spel? Varför? 

8.  Ser du möjligheter att vidareutveckla MATERMINO till att omfatta även andra 

matematiska områden? Andra skolämnen? 

9.  Hur tycker du att MATERMINO lämpar sig som inlärningsmaterial? Som 

repetitionsmaterial? 

10.  Hur viktigt är det att öva olika matematiska begrepp specifikt, tycker du? 

11. Hur övar ni olika matematiska begrepp i klassen i dag? 
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Enkät efter spelet                 
 

OBS! Kryssa endast i ETT alternativ för varje fråga. 

 

1. Så här tycker jag om spelet MATERMINO:    jättedåligt   □ 

ganska dåligt  □ 

varken dåligt eller bra □ 

ganska bra   □ 

jättebra   □ 
 

2. Så här tyckte jag om att spela spelet MATERMINO:  jättetråkigt   □ 

ganska tråkigt  □ 

varken tråkigt eller roligt □ 

ganska roligt  □ 

jätteroligt   □ 

 

3. Så här mycket tycker jag att jag lärde mig av spelet:  jättelite   □ 

ganska lite   □ 

varken lite eller mycket □ 

ganska mycket  □ 

jättemycket   □ 

 

4. Så här mycket lärde jag mig av kortens baksida:   jättelite   □ 

ganska lite   □ 

varken lite eller mycket □ 

ganska mycket  □ 

jättemycket   □ 

 

5. Så här ofta skulle jag vilja spela spelet MATERMINO på matten:  sällan/aldrig  □ 

  ibland   □ 

ofta   □ 

 
6. Egna kommentarer, till exempel hur man kan göra spelet bättre:___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Test 1 

Svara på frågorna nedan genom att ringa in bokstaven för det alternativ du tror stämmer BÄST. 

 Vad är en bas?     A – en tjock linje 

B – en sida som en figur står på 

C – en stor vinkel 

  

Vad är en kvadrat?     A – en figur som har fyra hörn 

B – en fyrhörning som har fyra lika stora vinklar 

C – en rektangel som har fyra lika långa sidor 

 

Vad är en månghörning? A – en figur med flera hörn som binds ihop av sträckor 

som INTE korsar varandra, till exempel:                  

B – ett annat ord för stjärna 

C – en figur som har flera hörn som binds ihop av 

sträckor som korsar varandra, till exempel:  

 

Vilket alternativ är ett exempel på en kropp?   A – en kvadrat 

B – en cirkel 

C – ett klot  

 

Vilken figur är en parallellogram?  A –  

 B –  

 C –   

 

Vad är en vinkelsumma?    A – storleken av en vinkel 

B – den sammanlagda storleken av alla vinklar i en 

månghörning 

C – ett verktyg att mäta vinklar med 
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Vilken figur är en cirkel? A –  

B –  

C –  

 

Vad är en sträcka?     A – avståndet mellan TVÅ punkter på samma linje 

B – en rät (rak) linje 

C – en linje som begränsas av EN ändpunkt 

 

Vilken av figurerna är en cylinder?  A –  

B –  

C –  

 

Vad är en diagonal? A – den längsta raka sträcka som går att rita inuti en 

cirkel 

B – den längsta sidan i en triangel 

C – sträckan mellan två hörn som inte ligger bredvid 

varandra i en månghörning 

 

Vad är en oliksidig triangel?   A – en triangel som har TVÅ lika långa sidor 

B – en triangel som har TRE lika långa sidor 

C – en triangel som inte har några sidor som är lika långa 

 
 

Vad är ett hörn? A – en punkt som exempelvis binder ihop olika sidor 

med varandra 

B – en spetsig vinkel 

C – en sida i en månghörning 
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Vad är en skärningspunkt?   A – en punkt där två eller flera linjer KORSAS 

B – en punkt där två eller flera linjer MÖTS 

C – toppen på en pyramid 

 

Vilken av figurerna är en polyeder?  A –  

B –  

C –  

 

Vad är exempel på en yta?   A – utsidan av en triangel  

B – området inuti en triangel 

C – den översta sidan i en geometrisk figur 

 

Vad är en bredd?  A – storleken av ytan hos en geometrisk figur 

B – den totala sträckan runt en geometrisk figur 

C – måttet av en rektangels korta sida 
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Test 2 

Svara på frågorna nedan genom att ringa in bokstaven för det alternativ du tror stämmer BÄST. 

Vad är en sida? A – en sträcka mellan två hörn som ligger bredvid 

varandra i en månghörning  

B – en sträcka mellan två hörn som INTE ligger bredvid 

varandra i en månghörning 

C – en linje utan slut 

 

Vilken av figurerna är en fyrhörning?  A –  

B –  

C –   

 

Vad är en liksidig triangel?   A – en triangel som har TVÅ lika långa sidor 

B – en triangel som har TRE lika långa sidor 

C – en triangel som inte har några sidor som är lika långa  

 

Vilken figur har minst en kant?   A –  

B –        

C –  

 

Vad är INTE exempel på en kurva?  A – en linje 

B – en sträcka 

C – en yta 

 

Vilka figurer är kongruenta?   A –             och  

B –             och 

C –           och 
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Vad är en area?     A – en sida i en geometrisk figur 

B – den totala sträckan runt en geometrisk figur 

C – storleken av ytan i en geometrisk figur 

 

Vad är en höjd? A – en sträcka från basen till ett motstående 

hörn i en månghörning, till exempel  

B – en sida som en figur står på 

C – det totala avståndet runt en geometrisk figur 

                                    

Vilken figur är en kub?    A –  

B –  

C –   

 

Vad är en sfär?     A – ytan på ett klot 

B – ett klot 

C – en cirkels yta 

 

Vad är en linje? A – en obegränsad kurva, alltså en kurva som aldrig tar 

slut 

B – en kurva som begränsas av EN ändpunkt 

C – en kurva som begränsas av TVÅ ändpunkter 

 

Vad stämmer INTE för en romb?  A – romben har alltid fyra hörn och fyra lika långa SIDOR 

B – romben har alltid fyra hörn och fyra lika stora 

VINKLAR 

C – sidorna mitt emot varandra i en romb är alltid 

parallella 
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Vad är motstående sidor?   A – de sidor i en geometrisk figur som står mittemot 

       varandra 

B – basen och höjden i en triangel 

C – de sidor i en geometrisk figur som står bredvid 

varandra 

 

Vilken figur är ett klot?    A –  

B –  

C –  

 

Vad är en trubbvinklig triangel? A – en triangel som har TVÅ vinklar som är STÖRRE än 90 

grader 

B – en triangel som har EN vinkel som är STÖRRE än 90 

grader 

C – en triangel som har EN vinkel som är MINDRE än 90 

grader 

 

Vad är en omkrets?    A – den totala sträckan runt en geometrisk figur 

B – storleken av ytan hos en geometrisk figur 

C – den totala ytan hos en geometrisk kropp 
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Bilaga 6 

Test 3 

Svara på frågorna nedan genom att ringa in bokstaven för det alternativ du tror stämmer BÄST. 

                                              

Vilken figur är ett prisma?   A –  

B –  

C –   

 

Vad är en basyta?     A – en plan (platt) yta som en geometrisk kropp står på 

B – en sida som en triangel står på 

C – den totala ytan hos en geometrisk kropp  

 

Vad är en radie? A – den längsta räta (raka) sträcka som går att rita i en 

cirkel 

B – en sträcka som går mellan en punkt på en cirkels 

omkrets och cirkelns medelpunkt 

C – en sträcka mellan två hörn som inte ligger bredvid 

varandra i en månghörning 

 

Vad är ett parallelltrapets?  A –  

B –  

C –  

  

Vad är en triangel?     A – en öppen polygon med tre hörn 

B – en månghörning med tre hörn och tre sidor 

C – en figur med tre parallella sträckor 

 

Vad är en passare?     A – en spetsig vinkel  

B – ett verktyg att rita cirklar med 

C – ett verktyg att mäta vinklar med 
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Bilaga 6 

Vad är en spetsvinklig triangel? A – en triangel som har EN vinkel som är MINDRE än 90 

grader 

B – en triangel som har EN vinkel som är STÖRRE än 90 

grader 

C – en triangel som BARA har vinklar som är MINDRE än 

90 grader 

            

Vilken figur är en kon?    A – 

B – 

C – 

 

 

Vad är en ändpunkt?    A – en punkt precis i mitten av en sträcka 

B – en punkt precis i mitten av en cirkel 

C – en punkt precis i slutet av en stråle eller en sträcka 

  

Vilken figur är exempel på en polygon?  A –  

B –  

C –  

 

Vad är en medelpunkt?    A – en punkt precis i mitten av en sträcka 

B – en punkt i en triangels hörn 

C – en punkt precis i mitten av en cirkel 

 

Vilka figurer är likformiga?   A –             och    

B –             och 

C –           och 
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Bilaga 7 

Test 4 

Svara på frågorna nedan genom att ringa in bokstaven för det alternativ du tror stämmer BÄST. 

 

Vad är en stråle?     A – en linje UTAN ändpunkter 

B – en linje som begränsas av EN ändpunkt  

C – en linje som begränsas av TVÅ ändpunkter 

 

Vilken figur är ett rätblock?   A –  

B –  

C –  

 

Vad är en sidoyta?     A – en plan (platt) yta i en polyeder, till exempel i en kub  

B – en sida i en månghörning, till exempel i en kvadrat  

C – en figurs totala yta (area) 

 

Vad är en rätvinklig triangel?   A – en triangel som har TVÅ räta vinklar 

B – en triangel som har EN vinkel som är 90 grader 

C – en triangel som bara har vinklar som är mindre än 90 

grader 

 

Vilken figur är symmetrisk?   A –   

B –  

C –  

 

Vad handlar geometri om?   A – hur man kan läsa kartor 

B – vilka egenskaper olika figurer har 

C – hur man kan räkna med bokstäver 
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Bilaga 7 

Vilken figur är en pyramid?   A –  

B –  

C –  

 

Vad är en rektangel?    A – en fyrhörning med fyra lika stora vinklar 

B – en trehörning med tre lika långa sidor 

C – en fyrhörning med olika stora vinklar 

 

Vilka sträckor är parallella?   A –      och 

B –      och 

C –      och   

  

Vad är en diameter? A – den längsta räta (raka) sträcka som går att rita i en 

cirkel 

B – en sträcka som går mellan en punkt på en cirkels 

omkrets och cirkelns medelpunkt 

C – sträckan mellan två hörn som inte ligger bredvid 

varandra i en månghörning 

 

Vad är en vinkel?     A – ett verktyg som används för att mäta längd 

B – storleken av mellanrummet mellan två räta 

strålar eller sidor som sitter ihop, till exempel: 

C – en punkt som exempelvis binder ihop 

olika sidor med varandra, till exempel: 

 

Vad är en likbent triangel?   A – en triangel som har TRE lika långa sidor 

B – en triangel som har TVÅ lika långa sidor 

C – en triangel som har en spetsig vinkel 
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Bilaga 8 
Enkät innan spelet 
 

OBS! Kryssa endast i ETT alternativ för varje fråga. 
 
1. Jag är…  

… kille  □ 

… tjej  □ 

 
2. Så här tycker jag om ämnet matematik: 

jättetråkigt    □ 

ganska tråkigt   □ 

varken tråkigt eller roligt □ 

ganska roligt   □ 

jätteroligt    □ 

 
3. Så här tycker jag om mina matematiklektioner: 

jättetråkiga   □ 

ganska tråkiga   □ 

varken tråkiga eller roliga □ 

ganska roliga   □ 

jätteroliga    □ 

 
4. Jag tycker mest om att jobba med matematik… 

… i grupp.    □ 

… ensam.    □ 
 
5. Jag tycker mest om att jobba med matematik… 

… i boken.    □ 

… på annat sätt.   □ 
 
6. Så här duktig tycker jag att jag är på matematik: 

jättedålig    □ 

ganska dålig   □ 

varken dålig eller bra  □ 

ganska bra    □ 

jättebra    □ 
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Bilaga 8 
 
7. Så här duktig tycker jag att jag är på matematiska ord: 

jättedålig    □ 

ganska dålig    □ 

varken dålig eller bra  □ 

ganska bra    □ 

jättebra    □ 

 
8. Så här tycker jag om att spela sällskapsspel: 
    (OBS! inte tv- och dataspel) 

jättetråkigt    □ 

ganska tråkigt   □ 

varken tråkigt eller roligt  □ 

ganska roligt   □ 

jätteroligt    □ 

 
9. Så här ofta spelar jag sällskapsspel: 
    (OBS! inte tv- och dataspel) 

sällan/aldrig    □ 

ibland     □ 

ofta     □ 
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Bilaga 9 
 

 

MATERMINO 
- regler - 

Innehåll  
Ask med regler, 56 uppgiftskort och 4 kort 
med förklaringsmetoder samt en tärning. 
 

Spelidé 
MATERMINO är ett roligt spel där du lär 
dig matematiska ord genom att rita, 
beskriva och gissa. Spelet är för två eller 
flera deltagare och är lämpligt från skolår 6.  

 

Förberedelser 
Ta fram papper (gärna rutat) och penna till 
alla deltagare. Ta fram korten med 
förklaringsmetoder ur asken och lägg dem 
och tärningen på bordet. Blanda sedan om 
korten som är kvar i asken. 
 

Skriv spelarnas namn på ett av papperen 
som ska användas som protokoll över 
poängen. Bestäm hur länge ni vill spela.  
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MATERMINO 
- regler - 

 

Tänk på att börja avrunda spelet i god tid. 
Ett varv ska nämligen alltid spelas klart 
innan spelet avslutas så att alla spelare får 
chans att förklara lika många uppgifter. 
 

Korten 
Korten är märkta efter matematiskt 
område. På varje kort finns ett begrepp i 
fet stil som ska förklaras för de övriga 
spelarna och längst ned anges poängen 
som kan vinnas om någon gissar rätt. 
 

På kortens baksida finns olika exempel och 
tips på hur begreppen kan beskrivas eller 
ritas. Här står övriga matematiska begrepp 
som förekommer i spelet i kursiv stil. 
 

De svårare uppgiftskorten är markerade 
med en stjärna (*). För att underlätta 
förklaringen av begrepp på stjärnkorten får 
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MATERMINO 
- regler - 

 

förklararen själv välja vilken förklarings-
metod som ska användas. Dessa ord ger 
dessutom dubbel poäng. 
 

Spelets gång 
Du som är yngst börjar och tar ett kort.  
- Läs kortet och ställ sedan tillbaka det i 
asken (längst bak) så att de övriga spelarna 
inte kan se det. 
- Slå tärningen för att se vilken förklarings-
metod som ska användas (för stjärnkorten 
gäller alltid valfri metod). 
 

Förklaringsmetoder 
B = Beskriv muntligt med egna ord 
R = Rita fritt 
V = Valfri av ovanstående 
 

- Börja förklara begreppet från kortet med 
hjälp av den metod tärningen visade (eller 
du valde). Se förklaringsregler på sida 4-5. 
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MATERMINO 
 

- FÖRKLARINGSMETODER - 
 

 
Tärningens olika symboler 

 

B – Beskriv muntligt med egna ord 

 
R – Rita fritt 

 
V – Valfri av ovanstående  
 
 
 
 
 

OBS! På stjärnkorten märkta med * får du 
alltid själv välja förklaringsmetod. 
 

 

 
 

 

MATERMINO 
 

- FÖRKLARINGSMETODER - 
 

 
Tärningens olika symboler 

 

B – Beskriv muntligt med egna ord 

 
R – Rita fritt 

 
V – Valfri av ovanstående  
 
 
 
 
 

OBS! På stjärnkorten märkta med * får du 
alltid själv välja förklaringsmetod. 
 
 

 

MATERMINO 
 

- FÖRKLARINGSMETODER - 
 

 
Tärningens olika symboler 

 

B – Beskriv muntligt med egna ord 

 
R – Rita fritt 

 
V – Valfri av ovanstående  
 
 
 
 
 

OBS! På stjärnkorten märkta med * får du 
alltid själv välja förklaringsmetod. 
 

  

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 1 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

bas 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 2 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

kvadrat 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 3 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

månghörning 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 
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MATERMINO 
- regler - 

 

Ni som gissar får börja gissa så fort 
förklararen börjat förklara. När någon har 
gissat rätt antecknas poängen och turen 
går över till spelaren till vänster. Spelarna 
kan också gemensamt bestämma att turen 
ska gå över till nästa spelare om ingen 
verkar kunna gissa rätt trots att all hjälp 
som finns att tillgå utnyttjats (se 
poängberäkning på sida 5-6). 
 

TIPS: Titta gemensamt på kortens baksida 
efter varje omgång. Här ser ni olika bilder 
och förklaringar som kan öka er förståelse 
av begreppet. 
 

Förklaringsregler 
Du får aldrig säga hela eller delar av ordet 
som ska förklaras. Vissa begrepp betyder 
en sak inom matematiken men något helt 
annat i vardagen. Förklara då alltid den 
 

4 

 

MATERMINO 
- regler - 

 

matematiska betydelsen av ordet. 
 

När du ritar gäller dessutom: 
Du får… Du får INTE… 
… rita fritt 
… svara ja/nej 

… använda bokstäver 
… prata för övrigt 

 

När du förklarar i övrigt gäller dessutom: 
Du får använda... Du får INTE… 
… beskrivningar 
… synonymer 
… motsatser 

… använda andra 
språk än svenska 
… använda gester 

 

Fusk 
Om förklararen råkar bryta mot någon av 
reglerna ovan läggs kortet omedelbart åt 
sidan och turen går över till nästa spelare.  
 

Poängberäkning 
Du som förklarar får poäng om någon 
gissar rätt. Du får full poäng om du 
förklarar ordet helt på egen hand. Du får  
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MATERMINO 
- regler - 

 

hälften så många poäng om du förklarar 
ordet efter att ha tjuvkikat på baksidan av 
uppgiftskortet. Försök alltid förklara på ditt 
eget sätt även om du tittat på baksidan! 
 

Du som är först att gissa rätt får också  
poäng. Du får full poäng om du kan gissa 
ordet utan ledtråd. Du får hälften så 
många poäng om du gissar ordet efter att 
förklararen har avslöjat första bokstaven i 
begreppet. Om flera svarar samtidigt får 
alla som svarat rätt samma poäng. 
 

Vinnare 
Vinner gör den som har flest poäng när alla 
spelare har förklarat lika många uppgifter 
efter den utsatta tiden. 
 
 

Lycka till! 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 3 
 

- En månghörning är en 
geometrisk figur med flera hörn. 
En månghörning har inte några 
sträckor som korsar varandra. 
 

- En månghörning har lika många 
sidor som hörn. 
 

- En månghörning måste inte ha 
lika långa sidor. Om den har det är 
det en regelbunden månghörning. 
 

Exempel på månghörningar: 
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 2 
 

- En kvadrat är en rektangel som 
har precis lika långa sidor. 
 

- En kvadrat är en regelbunden 
fyrhörning. Den har alltså fyra lika 
långa sidor och fyra lika stora 
vinklar.  
 

- Alla fyra vinklar i en kvadrat är 
räta (alltså 90 grader).  
 
Exempel på kvadrater: 
 

                                 1 cm 
                                      
                                                                1 cm 

 
             

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 1 
 

- En bas är den sida många olika 
geometriska figurer står på. Om 
du vänder på figuren får den en 
ny bas. 
 

- Alla trianglar, rektanglar och 
andra månghörningar har baser. 
 

- Basen används till exempel för 
att räkna ut en figurs area. 
 

Exempel på baser:  
 

          
 
 

De tjocka strecken i figurerna är baser. 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 4 

 
 

Förklara begreppet 
 

kropp* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
 - GEOMETRI - 

uppgift 5 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

cirkel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 6 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

vinkelsumma 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 7 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

sträcka 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 8 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

höjd 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 9 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

cylinder 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 10 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

diagonal 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 
 
 

 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 11 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

oliksidig triangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 
 
 
 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 12 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

hörn 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 6 
 

- Vinkelsumman är summan av 
storleken på alla vinklar i en 
månghörning. 
 

- Addera (lägg ihop) alla vinklar i 
en månghörning så får du figurens 
vinkelsumma. 
 

- Vinkelsumman i alla trianglar är 
alltid 180 grader. 
 

- Vinkelsumman i en fyrhörning är 
alltid 360 grader (dubbelt så stor 
som i en triangel eftersom en 
fyrhörning kan delas in i två olika 
trianglar). 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 5 
 

- En cirkel är en kurva som är 
sluten (stängd) och ser ut som en 
ring.  
 

- I cirkelns mitt finns 
medelpunkten.  
 

- Det är precis lika 
långt från medel-
punkten till alla 
punkter på cirkelns omkrets. 
 

- Med hjälp av en passare 
kan man rita en cirkel. 
Passarens spets sitter då i 
cirkelns medelpunkt. 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 4 
 

- En kropp är en geometrisk figur 
som är tredimensionell (alltså inte 
platt). 
 

- En kropp har inte bara längd och 
bredd utan även djup. 
 
 
 

Exempel på kroppar: 
 

 

 
   kon        kub       klot     cylinder 

 

 
 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 9 
 

- En cylinder är en geometrisk 
kropp som har en basyta och en 
höjd (h). Basytan har oftast 
formen av en cirkel. 
 

- Bottnen och toppen på cylindern 
är alltid lika stora och de är alltid 
parallella. 
 

- En cylinder är tredimensionell. 
 
Exempel på cylindrar: 
 

          
h                  h                                     h 
 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 8 
 

- Alla trianglar, rektanglar och 
andra månghörningar har höjder. 
 

- En höjd (h) är alltid vinkelrät mot 
figurens bas (b) och går från 
basen till ett motstående hörn i 
figuren. 
 

- Höjden används till exempel för 
att räkna ut en figurs area. 
 

Exempel på olika figurers höjder: 

  
                h              h              
   h                                                  h              
 

     b                b                 b               b 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 7 
 

- En sträcka är avståndet mellan 
två punkter på en och samma 
linje. 
 

- När du mäter en sträcka mäter 
du hur långt det är mellan två 
punkter på samma linje. 
 

- En sträcka är begränsad av två 
ändpunkter. 
 

Exempel på sträckor från A till B: 
                                                   B 
 

    A              B                A 

 

 

  

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 12 
 

- Ett hörn är en punkt som binder 
ihop kanter, sidor, strålar eller 
sträckor med varandra. 
 

- I ett hörn bildas både en inre och 
en yttre vinkel. 
 

- En triangel har tre hörn, en 
kvadrat har fyra hörn och en kub 
har åtta hörn. 
 

Exempel på hörn: 
 

 
 
                                                            
Punkterna (   ) här ovanför visar olika hörn.  

  

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 11 
 

- En oliksidig triangel är en 
triangel som inte har några sidor 
som är lika långa. 
 

- En triangel kallas oliksidig om 
alla sidor i triangeln är olika långa. 
 
Exempel på oliksidiga trianglar: 
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 10 
 

- En diagonal är sträckan mellan 
två hörn som inte ligger bredvid 
varandra i en månghörning. 
 

- En diagonal binder ihop två 
motstående hörn i en 
månghörning. 
 

Exempel på diagonaler: 

 
                       
                                                                                                   

 

De tjocka strecken i figurerna är 
diagonaler. 

. 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 13 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

skärningspunkt 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 14 

 
  

Förklara begreppet 
 

polyeder* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 15 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

diameter 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 16 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

bredd 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 17 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

fyrhörning 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 18 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

romb 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 19 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

liksidig triangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 20 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

kant 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 21 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

parallellogram 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 15 
 

- En diameter är den sträcka som 
går mellan två punkter på en 
cirkels omkrets och genom 
cirkelns medelpunkt. 
 

- Diametern är den längsta räta 
(raka) sträcka som begränsas av 
cirkelns omkrets.  
 

- En cirkels diameter är alltid 
dubbelt så lång som cirkelns radie.  
 

omkrets 
 

medelpunkt 
 

diameter 
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 14 
 

- En polyeder är en geometrisk 
kropp som består av minst tre 
plana (platta) ytor. 
 

- En polyeder är tredimensionell 
och har alltså både bredd, längd 
och djup. 
 

- Polyederns plana ytor kallas 
sidor. 
  

Exempel på polyedrar: 
 

 
 
 

kub     rätblock   pyramid   prisma 

 
 
 

 

 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 13 
 

- En skärningspunkt är den punkt 
där två eller flera linjer korsas. 
 

- Linjerna som korsar varandra i 
en skärningspunkt behöver inte 
vara räta och kan vara begränsade 
(då kallas de strålar eller 
sträckor). 
 

Exempel på skärningspunkter: 
 
                                         
                               
Punkterna (  ) här ovanför visar 
olika skärningspunkter.  

  

 
 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 18 
 

- En romb är en speciell  
parallellogram som har fyra precis 
lika långa sidor. 
 

- Romben har fyra lika långa 
sidor, precis som kvadraten 
men alla vinklar behöver inte vara 
lika stora i en romb. En kvadrat är 
alltså ett specialfall av en romb. 

 

- Rombens sidor är parallella i par. 
 

Exempel på romber: 

 
  

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 17 
 

- En fyrhörning är en geometrisk 
figur med fyra hörn och fyra sidor. 
 

Exempel på fyrhörningar: 
 

 
 

rektangel    romb   parallelltrapets 
 

- En fyrhörning kallas regelbunden 
om alla sidor är lika långa och alla 
vinklar är lika stora i fyrhörningen. 
 

- En kvadrat är en regelbunden 
fyrhörning. 
                                0,5 cm 
                                                               0,5 cm                                          

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 16 
 

- Måttet av en rektangels korta 
sida kan kallas rektangelns bredd. 
 

- För att räkna ut en rektangels 
area (yta) multiplicerar man 
rektangelns bredd med 
rektangelns längd (den långa 
sidan). 
 

Exempel på bredder: 
 

 
 

                  Bredd 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 21 
 

- En parallellogram är en 
fyrhörning som har fyra 
parvis parallella sidor. 
 

- Det är sidorna som står 
mittemot varandra i 
en parallellogram 
som är parallella. 
 

Några parallellogrammer är så 
speciella att de har egna namn:  
 

 
  
    romb        rektangel     kvadrat 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 20 
 

- En kant är det ställe där två ytor 
binds samman . 
 

- Olika polyedrar som kuber, 
rätblock, pyramider och prismor 
har kanter. 
 
 

Exempel på kanter:  
 
                     
 
 

Alla streck i ovanstående figurer 
är kanter. 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 19 
 

- En liksidig triangel är en triangel 
som har tre precis lika långa sidor. 
 

- En triangel kallas liksidig om alla 
sidor i triangeln är lika långa. 
 

- I en liksidig triangel är alla tre 
vinklarna också precis lika stora, 
vilket betyder att varje vinkel är 
60 grader (3 x 60 = 180). 
 

- En liksidig triangel kan alltså 
aldrig vara rätvinklig. 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 22 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

area 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 23 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

sida 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 24 

 
 

Förklara begreppet 
 

sfär* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 25 

 
 

Förklara begreppet 
 

kongruent* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 26 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

kub 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 27 

 
 

Förklara begreppet 
 

kurva* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 28 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

linje 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 29 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

klot 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 30 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

motstående sidor 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 24 
 

- Ytan på ett klot kallas sfär. 
 

- En sfär är hela utsidan av ett 
klot.  
 

- När man känner på ett klot är 
det klotets sfär man rör vid. 
 

- Avståndet från vilken punkt som 
helst på en sfär, till sfärens 
centrum (punkten i kroppens 
mitt), kallas sfärens radie. 
 

Exempel på en sfär: 
 

   

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 23 
 

- En sida är en sträcka 
som avgränsar en 
månghörnings yta.  
                                                    Sida 
Exempel: En triangel 
har tre sidor. 
 
 
 

- En polyeders 
plana ytor kan 
också kallas sidor. 
 
 

Exempel: En kub  
har sex sidor. 
 
 

 
 
 
 
 

                  sida  
 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 22 
 

- En area är storleken av ytan hos 
en geometrisk figur. 
 

- En area mäts till exempel i 
enheterna kvadratmeter (m

2
) och 

kvadratcentimeter (cm
2
). 

 

- En rektangels area beräknas 
genom att multiplicera längden 
med bredden. En triangels area är 
hälften så stor som en rektangel 
med samma bas och höjd.                        

Exempel på areor: 
 

   
   
   
   

  

 
 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 27 
 

- En linje är ett exempel på en 
kurva men en kurva behöver inte 
vara obegränsad som linjer alltid 
är. 
 

- En kurva behöver inte heller 
vara rak, utan kan vara krökt. 
 

- Om man kan följa en kurva 
och komma tillbaka till 
startpunkten är kurvan 
sluten. Annars är kurvan öppen.  
 

- En cirkel är en sluten kurva 
och en sträcka är en öppen 
kurva.  

 

 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 26 
 

- En kub är en rätblock (polyeder) 
där bredd, längd och djup är lika 
stora. 
 

 - En kub är en geometrisk kropp 
som har sex exakt lika stora 
kvadratiska sidor. 
 

- En kub har också tolv exakt lika 
stora kanter och åtta hörn.  
 

Exempel på kuber: 
  
                                
1 cm                  1 cm                                            2 cm                                         
          1 cm                  2 cm                       
                                        2 cm 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 25 
 

- Att vara kongruent innebär att 
vara precis lika till både form och 
storlek. 
 

- Om två geometriska figurer är 
kongruenta är de alltså kopior av 
varandra. 
 

- Figurerna måste INTE vara vridna 
åt samma håll för att vara 
kongruenta. 
 

Exempel på kongruenta figurpar: 
 

       och                             och                 
 

                            och 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 30 
 

- En figurs motstående sidor är de 
sidor i en geometrisk figur som 
står mitt emot varandra. 
 

- I en parallellogram, till exempel 
en rektangel, är de motstående 
sidorna parallella med varandra. 
 

Exempel på motstående sidor: 
                          
 
     rektangel                parallelltrapets 
  
Paren av motstående sidor i figurerna är 
markerade med lika tjocka streck. 

  

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 29 
 

- Ett klot är en alldeles rund 
geometrisk kropp. 
 

- Ett klot är tredimensionellt och 
kan alltså aldrig vara platt.  
 

- Kulor, glober och bollar är klot. 
 

- Klotets yta kallas för sfär. 
 

Exempel på klot: 
 

 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 28 
 

- En linje är en geometrisk figur 
som bara har en dimension, alltså 
bara har en riktning. 
 

- En linje är en obegränsad kurva, 
alltså en kurva som aldrig tar slut.  
 

- En linje behöver inte vara rak, 
utan kan vara krökt:  
 
 
 
 
 
 
 

- Om linjen är rak kallas den rät: 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 31 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

likformig 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 32 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

omkrets 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 33 

 
 

Förklara begreppet 
 

prisma* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 34 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

basyta 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 35 

 
 

Förklara begreppet 
 

parallelltrapets* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 36 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

kon 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 37 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

passare 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 38 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

spetsvinklig triangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 39 

 
 

Förklara begreppet 
 

polygon* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 33 
 

- Ett prisma är en geometrisk 
kropp som har två parallella 
basytor. Basytorna är mång-
hörningar som är kongruenta. De 
är alltså precis lika stora och har 
samma form. 
 

- Ett prismas sidoytor är formade 
som parallellogrammer. Sido-
ytorna är lika många som antalet 
sidor på basytorna.  
 

Exempel på prismor: 

                      

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 32 
 

- En omkrets är en sluten kurva 
som begränsar en geometrisk 
figur. 

 

- En omkrets är också den totala 
längden av den slutna kurva som 
begränsar en figur. 
 

- En månghörnings omkrets är 
summan av sidornas längder.  

 

Exempel på omkretsar: 
 
 

                      omkrets 
 

 

 
1+2+1+2                                         1+1+1+1 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 31 
 

- Om två geometriska figurer är 
likformiga har de precis samma 
form. 
 

- Likformiga figurer måste INTE 
vara lika stora. 
 

- Figurerna måste INTE heller vara 
vridna åt samma håll för att kallas 
likformiga. 
 

Exempel på likformiga figurpar: 
  
       och                             och                 
 

                           och 
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 36 
 

- En kon är en geometrisk       
kropp som har en spets               
och en basyta. 
 

- En kon är tredimensionell och 
har alltså både bredd, längd och 
djup. 
 

- En typisk kon har en cirkel som 
basyta men basytan kan även ha 
andra former. 
 

- Stjärngossestrutar är 
konformade.  
 

 

  

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 35 
 

- Ett parallelltrapets är en 
fyrhörning som har två (och bara 
två) parallella sidor. 
 

- En geometrisk figur med fyra 
hörn som har två parallella sidor 
kallas parallelltrapets. 
 

- I parallellogrammer (rektanglar) 
är motstående sidor parallella. De 
är alltså är inte parallelltrapetser. 
 

Exempel på parallelltrapetser: 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 34 
 

- En basyta är den plana (platta) 
yta som en geometrisk kropp står 
på. 
 

- En basyta är en av de plana 
sidoytorna, alltså en av sidorna, i 
en tredimensionell geometrisk 
figur. 

 

Exempel på basytor:  
 
                              basyta 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 39 
 

- En polygon är en 
geometrisk figur som har 
sträckor som binds ihop i hörnen.  
 

- En polygon behöver inte vara 
sluten, utan kan vara öppen: 
 

- En polygon som är sluten 
(stängd) och inte har några 
korsande sträckor kallas för 
månghörning.  
 

Andra exempel på polygoner: 
 

 
    pentagon            hexagon              oktagon 
(femhörning)     (sexhörning)  (åttahörning) 
                                

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 38 
 

- En spetsvinklig triangel är en 
triangel som bara har vinklar som 
är mindre än 90 grader. 
 

- En spetsvinklig triangel har tre 
spetsiga vinklar. 
 

- En spetsig vinkel är en vinkel som 
är mindre än en rät vinkel, 
alltså mindre än 90 grader.  
 

Exempel på spetsvinkliga 
trianglar: 
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 37 
 

- En passare är ett 
redskap som används 
för att rita en cirkel.  
 

- Passaren ser till att cirkeln blir 
alldeles rund och att den får 
samma avstånd överallt mellan 
omkretsen och medelpunkten. 
 

- Passarens spets utgör alltid 
cirkelns medelpunkt och 
med hjälp pennan som 
sitter i det andra 
passarbenet ritas 

omkretsen. 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 40 

 
 

Förklara begreppet 
 

geometri* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 41 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

radie 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 42 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

triangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 43 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

medelpunkt 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 44 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

pyramid 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 45 

 
 

Förklara begreppet 
 

stråle* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 46 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

sidoyta 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 47 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

rätvinklig triangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 48 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

rätblock 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 42 
 

- En triangel är en månghörning 
som har tre hörn och tre sidor. 
 

- En triangel kan vara… 
 
oliksidig,     liksidig   eller   likbent. 
 

- En triangel kan vara… 
 
rätvinklig, trubbvinklig eller  
 
spetsvinklig. 
 

- En triangels vinkelsumma är 
alltid 180 grader. 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 41 
 

- En radie är den sträcka som går 
mellan en punkt på en cirkels 
omkrets och cirkelns medelpunkt. 
 

- Radien är en rät (rak) sträcka.  
 

- En cirkels radie är alltid precis 
hälften så lång som cirkelns 
diameter.  
 

omkrets 
 

medelpunkt 
 

radie 
  

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 40 
 

- Geometri betyder landmätning 
och är ett av matematikens äldsta 
områden. 
 

 - Geometri handlar om vilka  
 egenskaper olika figurer har.  
 Några vanliga figurer är kvadrater,  
 rektanglar, trianglar och cirklar. 
 

 - I geometri mäter man bland  
 annat sträckor och vinklar.   
 

- I geometri räknar man bland    
 annat ut hur långa olika sträckor   
 är och hur stora olika ytor (areor)  
 är. 
    

  

  

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 45 
 

- En stråle är en del av en rät (rak) 
linje. 
 

- En stråle begränsas i ena änden 
av en punkt. Den andra änden är 
alltid obegränsad och fortsätter 
alltså i all oändlighet. 
' 

Exempel på strålar: 
 
 
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 44 
 

- En pyramid är en geometrisk 
kropp. Pyramiden är 
alltså tredimensionell. 
 

- En pyramid är en polyeder. 
 

- En pyramid står på en basyta 
som är en månghörning, till 
exempel en triangel eller en 
kvadrat. 
 

- Från varje sida på pyramidens 
basyta reser sig en triangelformad 
sidoyta. Sidoytorna binds samman 
till en spets på pyramidens topp. 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 43 
 

- En medelpunkt är den punkt 
som finns exakt i mitten av en 
cirkel. 
 

- Från medelpunkten är det alltid 
precis lika långt till alla punkter på 
cirkelns omkrets. 
 

omkrets 
 

medelpunkt 
 

 
 

- En passares spets sitter 
alltid i den ritade 
cirkelns medelpunkt. 
 
 

  

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 48 
 

- Ett rätblock är en geometrisk 
kropp som består av sex plana 
(platta) rektangelformade 
sidoytor. 
 

- Ett rätblock är tredimensionellt 
och har alltså både bredd, längd 
och djup. 
 

- Ett rätblock är ett specialfall av 
ett prisma. 
 

Exempel på rätblock:                                             
    

                                                         kub             
                                                   (specialfall  
                                                   av rätblock)   

 
 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 47 
 

- En rätvinklig triangel är en 
triangel som har en rät vinkel.  
 

- En rät vinkel är en vinkel 
som är exakt 90 grader. 
 

- I en rätvinklig triangel brukar 
den räta vinkeln markeras som i 
bilden ovanför för att visa att 
vinkeln är exakt 90 grader. 
 

Exempel på rätvinkliga trianglar: 
 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 46 
 

- En polyeders plana ytor kan 
kallas sida eller sidoyta. 
 

- Bland annat prismor, pyramider, 
rätblock och kuber har sidoytor. 
 

- En sidoyta som en 
geometrisk kropp står på  
brukar kallas basyta. 
 

 

- Exempel: Kuben och rätblocket 
har sex sidoytor. 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 49 

 
 

Förklara begreppet 
 

symmetri* 
 

med hjälp av valfri  
förklaringsmetod. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 4 p utan hjälp … 4 p utan hjälp 
… 2 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 2 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 50 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

parallell 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 51 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

trubbvinklig triangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 52 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

ändpunkt 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 53 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

rektangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 54 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

yta 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 55 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

vinkel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

uppgift 56 

 
Slå tärningen och  

förklara begreppet 
 

likbent triangel 
 

med hjälp av den  
metod tärningen visar. 

 

 
  Poängutdelning vid rätt svar: 

Förklararen får… Gissaren får… 
… 2 p utan hjälp … 2 p utan hjälp 
… 1 p om du 
tittat på kortets 
baksida 

… 1 p om du fått 
första bokstaven 
av förklararen 

 

 

MATERMINO 
 

- FÖRKLARINGSMETODER - 
 

 
Tärningens olika symboler 

 

B – Beskriv muntligt med egna ord 

 
R – Rita fritt 

 
V – Valfri av ovanstående  
 
 
 
 
 

OBS! På stjärnkorten märkta med * får du 
alltid själv välja förklaringsmetod. 
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MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 51 
 

- En trubbvinklig triangel är en 
triangel som har en vinkel som är 
större än 90 grader. 
 

- I en trubbvinklig triangel finns 
en (och bara en) trubbig vinkel. 
 

- En trubbig vinkel är en vinkel 
som är större än en rät vinkel, 
alltså större än 90 grader.  
                                                             

Exempel på trubbvinkliga 
trianglar: 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 50 
 

- Om två linjer eller sträckor som 
ligger intill varandra aldrig korsar 
varandra är de parallella. 
 

- Det är alltid samma avstånd 
mellan två parallella linjer, 
oavsett var på linjerna man mäter. 
 

- Parallella linjer har exakt samma 
riktning. 
 

- De motstående sidorna i 
parallellogrammer, till exempel 
rektanglar, är alltid parallella:  
 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 49 
 

- Det finns olika varianter av 
symmetri. Den enklaste typen 
kallas spegelsymmetri. 
 

- En spegelsymmetrisk figur har 
två halvor som är varandras 
spegelbilder. Många figurer kan 
speglas i flera olika tänkta linjer. 
 

Exempel på symmetriska figurer: 
  
 
 

De streckade linjerna visar exempel på var 
speglingen kan ske i figurerna. Linjerna 
kallas symmetrilinjer eller symmetriaxlar. 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 54 
 

- En yta är ett område som har två 
dimensioner (det vill säga längd 
och bredd). 
 

- En yta kan vara obegränsad men 
begränsas ofta av en kurva. 
 

- En yta måste inte vara plan, utan 
kan vara buktig. 
 

- Inom geometrin är en yta ofta 
ett begränsat område i en figur: 
 

 

yta 

  

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 53 
 

- En rektangel är en fyrhörning 
som har fyra lika stora vinklar. 
Motstående sidor i en rektangel 
är parallella och precis lika långa.  
 

- En rektangel är alltså en 
specialfall av en parallellogram. 
 

- En kvadrat är en rektangel som 
har fyra lika långa sidor.  
 

- Alla fyra vinklarna  i en rektangel 
är räta (90 grader). Vinkelsumman 
i en rektangel är alltså 360 grader  
(4 x 90 grader). 
  
 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 52 
 
 

- En ändpunkt är en punkt precis i 
slutet (änden) av en stråle eller en 
sträcka.  
 

- En ändpunkt kan begränsa en 
linje så att en stråle eller en 
sträcka bildas. 

 

- En stråle har EN ändpunkt: 
 
 

 
 

- En sträcka har TVÅ  ändpunkter:  
 

 

  

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 56 
 

- En likbent triangel är en triangel 
som har två sidor (ben) som är 
exakt lika långa. 
 

- En triangel kallas likbent om just 
två sidor i triangeln är lika långa. 
 

- I en likbent triangel är också två 
vinklar (basvinklarna) precis lika 
stora. 
 

Exempel på likbenta trianglar: 

 

 

MATERMINO 
- GEOMETRI - 

svar 55 
 

- En vinkel är storleken av 
mellanrummet mellan två räta 
strålar eller sidor som sitter ihop. 

 

- Man kan mäta hur stor vinkeln 
är i ett hörn i en geometrisk figur.   
 

- En vinkel mäts i enheten grader. 
 

- En spetsig vinkel är 
mindre än 90 grader: 
 

- En rät vinkel är precis 
90 grader:  
                                                             

- En trubbig vinkel är större än 90 
grader: 
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MATERMINO består av spelask, regler i en sexsidig dragspelsfolder,  

tärning, fyra kort med de olika förklaringsmetoderna och 56 uppgiftskort. 
 


