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Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns skillnader i hur 

sexåringar i förskoleklass kan lära grundläggande geometriska begrepp, beroende på vilken 

typ av undervisning de får. Det är en komparativ studie där tre olika grupper av 6-åringar 

deltagit i tre olika typer av undervisning; praktiska aktiviteter inomhus, lärobok och 

utomhuspedagogik. För att kunna studera effekten av lektionerna och se likheter och 

skillnader mellan metoderna gjordes ett test av 6-åringarnas kunskap om geometriska begrepp 

såväl före som efter undervisningstillfällena. Praktiska aktiviteter visade sig i denna 

undersökning vara den mest givande metoden, därefter hamnade användningen av lärobok. 

Däremot visade resultatet att undervisningen i utemiljön inte ledde till några större framsteg 

hos barnen. Tillförlitligheten brister dock i det låga antalet barn i experimentet. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Matematik kan vara enkelt, roligt och lärorikt. Ute på VFU och under vikariat har jag tydligt 

sett vilka barn som gått i en förskola som synliggjort matematiken i vardagen eller arbetat 

med matematik som tema. Dessa barn upplever jag har ett stort försprång i förhållande till de 

barn som erfar matematik för första gången i förskoleklass.  

 

Jag har funderat på hur barn bäst lär matematik, med det menar jag om de vill skriva i en bok, 

göra praktiska övningar i klassrummet eller ute på skolgården/i naturen. Jag tror att grunden 

sätts i förskolan men jag vill undersöka vad som kan göras i en förskoleklass, där barnen ofta 

kommer med olika nivåer på kunskaper beroende på vilken förskola de gått i.  

Jag har valt att undersöka geometri och om barn lär olika mycket beroende på vilket 

verktyg/metod jag väljer för min undervisning. Tanken är att påvisa vad barnen lär sig, hur de 

lär och om det finns en metod som är att föredra av de tre ovannämnda metoderna. 

 

1.2 Problemavgränsning 

Under kursen Matematik för förskollärare skrev jag tillsammans med en annan student ett PM 

om geometri, vilket jag upplevde som intressant och spännande. Omfånget på litteratur och 

forskning kring geometrikunskap är relativt litet i jämförelse med exempelvis aritmetik – 

taluppfattning. Det finns däremot ett stort behov av att känna till barns kunskaper inom 

geometrin (Boesen, Emanuelsson, Wallby & Wallby (2006). Kunskapen om geometriska 

begrepp kan dessutom vara en bidragande faktor till att barnet kan få en bra taluppfattning 

(Ahlberg et al. 2000). 

Ovanstående tankar återspeglas också i styrdokumenten, i de lokala kursplanerna och 

framförallt i grundskolans kursplaner för matematik. Enligt kursplanen i matematik 

(SKOLFS:2000:135) skall eleven i år 1 kunna ”benämna enkla geometriska figurer”. I samma 

kursplan finns även olika mål att sträva mot i skolans undervisning, bland annat att skolan ska 

sträva efter att eleven inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, 

grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser. Det finns även mål 

som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret som handlar om geometri, bl.a. 

att: 

- kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt, 

- kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga enkla 

tredimensionella figurer, och 

- kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster (Skolverket 2009-11-02) 
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1.3  Teori 

Redan under 1800-talet introducerades geometri och aritmetik som två huvuddelar i 

matematikämnet, detta fortsatte ända in på tidigt 1900-tal, med annan rubricering, räkning och 

geometri. Under 1960-talet minskades undervisningen i geometri till förmån för mängdläran, 

vilket speglas i den svenska läroplanen idag (SKOLFS, 1994), där geometri endast nämns ett 

fåtal gånger. Detta trots att geometriska former omger oss i vardagslivet och spelar en viktig 

roll inom matematiken. (Engström, 2006) 

 

Det finns en del skrivet om elementära geometriska begrepp ur en pedagogisk synvinkel. När 

det gäller egenskaper för några viktiga geometriska figurer uppger Heiberg Solem & Lie 

Reikerås (2000, s.91 & 100) följande kriterier: 

 

Månghörning En sluten figur avgränsad av räta linjer 

Fyrkant En månghörning med fyra sidor 

Rektangel En fyrkant där motstående sidor är lika långa/parvis       

parallella sidor, och där alla vinklar är räta 

Kvadrat En rektangel där alla fyra sidor är lika långa 

Triangel En månghörning med tre sidor. 

Cirkel I en cirkel är avståndet från medelpunkten ut till 

omkretsen detsamma oavsett var på omkretsen du mäter 

 

Enligt Doverborg, E. et al. (2007) behöver barnen lära sig egenskaper hos geometriska objekt, 

t.ex. linje, triangel, kvadrat, för att så småningom få en förståelse och känsla för 

rumsuppfattning, mönster och former. Samtidigt som en grundläggande rumsuppfattning 

leder till kunskap om mer avancerade geometriska begrepp menar Emanuelsson (enligt 

Doverborg et. al. 2007). När barnen lär sig former och begrepp finns en risk att de kopplar de 

geometriska formerna till det material de arbetar med, de förstår inte att samma former finns 

hos andra objekt (Ahlberg et al. 2000).  

 

Tidigare kvalitetsgranskningar av skolverket har visat att en viktig del i att lära matematik är 

kommunikation, däremot har undersökningen visat att kommunikationen inte styrs av lärare 

och elever utan av läromedel. (SOU 2003:221). Löwing (2006) har kommit fram till liknande 

resultat, majoriteten av lärarna i hennes klassrumsforskning förlitar sig på läroboken, ett stort 

problem för eleverna var att förstå språket i läromedlen, en förklaring till detta menar 

författaren kan vara att dessa lärare inte använde ett korrekt matematikspråk i sin 

undervisning. Enligt Engström (1998, s. 148) är kommunikationen i klassrummet a och o, 

undervisandet ”handlar om att lyssna och lärandet om att tala”. Det gäller att utmana barnet 

på fler sätt, genom språk och tänkande, för att han/hon ska förstå innebörden och konsten att 

använda begreppen i olika situationer i vardagslivet (Vygotskij, enligt Löwing, 2006). Språk, 

tanke och begrepp hör ihop i matematikundervisningen genom att använda både verbala 

uttryck och det visuella lär barnen geometri (Riesbeck, 2008). Magne (2004) menar att endast 

en liten del av hjärnan arbetar med ord, verbala uttryck, därför behöver barnen i samband med 

det verbala språket använda ögonen, sitt visuella tänkande för att lära. En viktig del i konsten 

att lära ut matematik är att ansvariga i förskole- och skolverksamhet introducerar och sätter 

ord på begreppen, genom att t.ex. säga triangel och kvadrat istället för trekant och fyrkant 

(Löwing, 2006; Doverborg, E. et al., 2007; Gottberg, J. & Rundgren, H. 2006). Arfwedson 

och Arfwedson (2002) menar att barn lär sig begrepp genom att se, höra och upprepade 

gånger erfara uttrycken. Löwing (2006) menar att lärare är rädda för att använda riktiga 

geometriska begrepp, de tror att de krånglar till det för barnen. Om barnet får höra uttrycken 
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många gånger i varierade situationer i vardagslivet kommer de att lära sig begreppen menar 

Berggren och Lindroth (2004). Samtidigt som Johnsen Hoines (2000) anser att en 

förutsättning för att barnen ska lära sig geometriska begrepp är att språket i undervisningen 

måste vara anpassat till ett språk som de har lätt att uttrycka sig genom. Enligt Doverborg et. 

al (2007, s. 48) uppskattar Carey ”att barn mellan 1 år 5 månader och 6 år i genomsnitt lär sig 

nio ord per dag, alltså nästan ett ord varje timme av sin vakna tid. Språket innehåller dels det 

generella ordförrådet men också matematikord som triangel och kvadrat.”  

 

Vanligaste matematikundervisningen är enskilt arbete i lärobok vilket leder till mekaniskt 

räknande i läroboken.(SOU:2009:5, SOU:2004:97, Ahlberg et al., 2000,) För att höja barnens 

motivation inom ämnet föreslår Skolinspektionen (SOU:2009:5, s.8) bl.a. ”En minskning av 

lärobokens dominans till förmån för olika läromedel och undervisningsmateriel.”. Enligt 

matematikdelegationen anges variation och kreativitet som nyckelord för att få motivation att 

lära matematik (SOU:2004:97). Kullberg (2004) belyser en annan viktig del i lärandet, att ha 

roligt, när vi skrattar syresätts blodet och går genom hela kroppen och hjärnan, denna process 

i kroppen skapar ett utmärkt tillfälle för att lära. 

 

 

1.4 Bakgrund - lektionsplanering 
 

Praktiska aktiviteter inomhus 

I styrdokumenten kan vi läsa (SKOLFS:94, s. 5) att ”Skapande arbete och lek är väsentliga 

delar i det aktiva lärandet”. Magne (2004) är inne på samma spår och menar att vägen till att 

upptäcka och lära matematik innebär att göra praktiska övningar med barnen. För att lära 

matematik behövs en variation av kreativa, problemlösande övningar och kunskaper om 

matematiska begrepp (Ahlberg et al., 2000). Strandberg (2006) menar att vi inte ska 

underskatta möjligheterna att lära genom att använda oss av bilder. Många barn har inte det 

skriftliga språket, genom användandet av bilder i undervisningen öppnar vi dörren till 

kunskap som tidigare varit stängd med skylten ”ENDAST FÖR DEN SOM BEHÄRSKAR 

SEKVENTIELLA OCH SKRIFTSPRÅKLIGA PROCESSER!” (Strandberg, 2006, s. 89). 

Liknande slutsatser kan läsas i Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006), där författarna menar 

att när barnet lär kan språket vara otillräckligt, bilder och teckningar kan vara ett tankeredskap 

som hjälper barnet att uttrycka och lära matematik  

 

Olika sätt att använda läroboken 

Att lära matematik i grundskolan går i första hand ut på att med enskilt arbete ”räkna så 

många tal som möjligt” (SOU 2003:221, s. 19) Enligt Ahlberg et. al (2000) är föräldrars 

uppfattning om matematik att arbeta i matteboken och göra ett visst antal sidor. De förstår inte 

att matematik kan läras ut på olika sätt. Denna inställning kan även ses hos lärare för 

matematikundervisningen i skolan idag. Enligt Skolinspektionens (SOU:2009:5) används 

läroboken i alltför stor utsträckning i den svenska undervisningen i matematik, det är för 

mycket fokus på läroboken och för lite diskussioner och samtal i klassrummet. Detta medför 

att barnens uppfattning om ämnet blir att räkna i läroboken. Dessutom utnyttjas inte barnens 

erfarenheter i undervisningen. Ahlberg et al. (2000) menar att det finns tre generella 

inriktningar över hur lärare använder läroboken i matematikundervisningen, inriktning 1 

kännetecknas av: trygghet och färdiga mål för undervisningen som enbart baseras på 

läroboken. Denna inriktning tar inte tillvara barnens erfarenheter men förbereder för 

skolstarten. Inriktning 2, utgår från läroboken och använder den som grund för 
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undervisningen, barnens tankar och idéer försöker utnyttjas. Inriktning 3 använder flera olika 

läroböcker, utgår från barnens tidigare erfarenheter, ställer större krav på egen planering och 

framförallt skapar ett förhållningssätt till lärande som gör att barnen kan utnyttja sin kunskap i 

andra situationer. Gustavsson (2008) kallar detta för variationsteorins utgångspunkt, som 

lärare innebär det att ta barnets perspektiv och använda deras tidigare erfarenheter som 

utgångspunkt i sin undervisning.  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

(SKOLFS:94. s. 6) 

 

Doverborg & Pramling (enligt Ahlberg et. al, 2000) anser att för att läraren i sin pedagogiska 

verksamhet ska kunna utgå från barnens erfarenheter måste hon ta reda på dessa, vilket kan 

ske genom samtal, enskilda eller gruppintervjuer och genom observationer av barnens lek.  

Kling Sackerud (2009) har nyligen publicerat sin avhandling om matematik och lärande, i 

denna beskriver hon arbetet i läroboken som stressigt och påfrestande, mestadels för den 

ansvarige läraren. Att låta barnen/eleverna arbeta enskilt i läroboken innebär att läraren 

mycket sällan kan hjälpa flera barn på en och samma gång. Detta ger en motsatt bild till 

Ahlberg et. al (2000), som menar att de lärare som använder läroboken som utgångspunkt för 

matematikundervisningen gör det för känslan av trygghet och färdiguppsatta mål. Malmer 

(1997) anser att läraren är osäker på sin egen kunskap och därför väljer att lägga över ansvaret 

på läromedlet, läroboken är skriven av experter och därför bör det vara ett säkert kort för att 

lära barn matematik. 

 

Utematematik 

Flera författare skriver om möjligheterna i utemiljön och att vi bör ta tillvara vår närmiljö 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007). I utemiljön finns obegränsade tillfällen att lära 

matematik, miljön har sitt eget material och sin egen pedagogik (Gottberg & Rundgren, 

2006). 

 

 När barnen lär sig former och begrepp finns en risk att de kopplar de geometriska formerna 

till det material de arbetar med, de förstår inte att samma former finns hos andra objekt 

(Ahlberg et al. 2000). En geometrispaning kan vara ett bra sätt att undgå detta. En 

geometrispaning innebär att lärare och barn tillsammans går ut i skolans närmiljö, skolgård, 

skolskog o.s.v. och söker efter former och ser likheter och skillnader på t.ex. former på hus. 

På detta sätt ser barnen att trianglar kan se olika ut men att det fortfarande är en triangel. Det 

är av betydelse att reflektera och dokumentera spaningen med hjälp av kamera och att barnen 

själva ritar bilder eller gör modeller av vad de sett (Ahlberg et al. (2000). Brügge, Glantz & 

Sandell (2004) menar att undervisning i utemiljön ger möjligheter att väcka lust och 

motivation till lärande som inte kan fås i klassrummet inne och vice versa. Författarna menar 

dessutom att det är av största vikt att använda sig av både inne- och utemiljö i sin 

undervisning. Alla barn upplever inte utemiljön som något naturligt i deras vardag, därför bör 

lektionerna planeras och utföras ur olika perspektiv, på så sätt får barnen en chans att få ett 

positivt förhållningssätt till utemiljön (Brügge, Glantz & Sandell, 2004). 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns skillnader i inlärningseffekt mellan olika 

metoder för att lära ut grundläggande geometriska begrepp till sexåringar i förskoleklass. 

Frågeställningar:  

1) Vilka likheter/skillnader kan konstateras i stort mellan olika metoder? 

2) Vilka förklaringar kan tänkas till ev. skillnader i effektivitet mellan metoderna?  

3) Gynnar olika metoder hög- resp. lågpresterande barn/elever? 

4) Kan något geometriskt begrepp ses som särskilt givande resp. besvärligt att lära ut? 

5) Är metoderna olika när det gäller att öka/minska poängdifferensen mellan låg- och 

högpresterande barn/elever? 

 

2 METOD 
För att få svar på mina frågeställningar valdes en metod som genomfördes med hjälp av ett 

enkelt experiment med tre grupper av 6-åringar i en förskoleklass, tre olika pedagogiska 

infallsvinklar under ett par korta undervisningstillfällen. För att kunna studera effekten av 

lektionerna gjordes ett test av 6-åringarnas kunskap om geometriska begrepp såväl före som 

efter undervisningstillfällena. De tre metoderna var: 

Grupp 1: Praktiska aktiviteter inomhus 

Grupp 2: Lärobok 

Grupp 3: Utemiljön 

 

2.1 Analysmetoder/Datainsamlingsmetod 

Efter samtal med ansvarig lärare för denna förskoleklass matematikundervisning, bestämde vi 

att hon väntar med lektionen och kapitlet om former i barnens lärobok, på så sätt kunde jag 

använda mig av detta kapitel i mitt experiment. Informationsbrev skickades ut till 

förskoleklassens barns vårdnadshavare (se bilaga 1). Genomförande av förtesterna (se bilaga 

2), därefter räknades poängen ut för samtliga barn (se bilaga 3) med hjälp av Excel - diagram 

och tabeller bildades tre jämlika grupper, för att kunna se likheter/skillnader mellan låg- och 

högpresterande barn och respektive metod mixades barn med låg och hög poäng i varje grupp. 

I resultatet har den procentuella förbättringen för barnen beräknats som den andelen i procent 

som de maximalt kan förbättra upptill full poäng på eftertestet. En ökning från exempelvis 10 

till 11 poäng innebär en ökning med 50 % (ett av två möjliga poängs ökning upp till 

maximala 12 poäng).  

 

2.2 Procedur 

Testerna (se bilaga 2) utfördes i form av korta intervjuer, ca: 5-10 minuter enskilt med varje 

barn. Enligt Bjørndal (2005) bör intervjuerna vara strukturerade med få frågor när man är 

under tidspress, dessutom menar han att en fast struktur kan behövas när intervjuaren är 

oerfaren.  Ett mindre klassrum med stängd dörr fanns att tillgå, vilket ses som en fördel, ett 

lugnt och avskilt rum utan störande objekt är förhållanden som bidrar till en bra kvalité på 

intervjun (Bjørndal, 2005; Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Testerna genomfördes under 

förskoleklassens fria lek, bild och form lektioner och fritidshemmets tid. På grund av att 

barnen behövde närvara på nästa lektion och tidsbrist i förskoleklassens schema, utfördes 

några av testerna på rasten/lunchen. Inget barn blev tillsagt att delta, frågorna ställs med 
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barnets medgivande, om något barn inte vill delta just då intervjuades han/hon vid ett annat 

tillfälle. 

Intervjun började med en förklaring varför testet ska göras, hur det skulle gå till och hur lång 

tid det skulle ta (Christina Gunnarsson, föreläsning, 12/8 2009).  

 

Efter förtestet av 15 barn i förskoleklass, delades barnen in i tre jämlika/likvärdiga grupper. 

Med jämlika/likvärdiga grupper menas att totalsumman i en grupp ligger så nära de andra som 

möjligt, både de barn med hög och låg poäng placerades i heterogena grupper. En heterogen 

grupp har fördelen att de starka eleverna kan hjälpa de svaga och på så sätt fördjupa sin egen 

kunskap. De svaga har bättre möjlighet att lära och få hjälp, både av lärare och klasskamrater, 

dessutom blir diskussionerna i klassrummet mer givande. (Ahlström et al., 1995) 

 

Eftertestet utfördes på samma sätt som förtestet. Återigen användes Excel för att göra diagram 

för att lättare räkna ut skillnader och likheter mellan metoderna. Företaget Adastra Läromedel 

AB, vilka säljer läroboken i matematik som användes i undervisningen kontaktades via mail 

angående tillåtelse att bifoga de sidor vi arbetat med som bilaga i examensarbetet. 

 

2.3 Urval 

Inför denna undersökning skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut till samtliga 21 barns 

vårdnadshavare, tillsammans med förskoleklassens veckobrev. I informationsbrevet beskrevs 

hur examensarbetet skulle gå till och vårdnadshavaren gavs möjligheten att ge tillåtelse för 

deras barn att delta. Det kom in 17 medgivanden, eftersom det på förhand var bestämt att 

barnen skulle delas in i tre likvärdiga grupper valdes två barn bort p.g.a. deras svårigheter 

med svenska språket.  Målet med undersökningen är inte att se hur barn med språksvårigheter 

lär sig genom de olika metoderna. Om det hade funnits tre barn med liknande 

språksvårigheter hade de kunnat placeras i varsin grupp och på så sätt hade det funnits ett 

syfte och mål med att dessa barn skulle delta. Resterande 15 barn intervjuades med hjälp av 

ett förtest (se bilaga 2). 

  Citat från barnen i förtestet: 

”Jag kan det där, det är en tytiangel” 

”Den är rund, som en boll eller cirkel” 

”Ett spöke i Scooby Doo ser ut som en trekant” 

 

Förtest

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Antal poäng

A
n

ta
l 
b

a
rn

 
Diagram 1.  Fördelningen av antalet barn för olika poängtal vid förtestet. 

 (bakgrundsbild - geometriklossar som användes vid förtestet)                       



  9 

 

 

2.4 Lektionsplanering 

Här kommer en beskrivning av planering och genomförande av 6 lektioner á 45 minuter, två 

lektioner per grupp/metod. 

 

Grupp 1 – Praktiska aktiviteter inomhus 

Lektion 1 

Geometriska former/Geometriklossar 

 

 Varsitt kuvert med olika former, såsom cirklar, rektanglar, kvadrater och trianglar. 

Under tidigare besök i denna förskoleklass såg jag flera barn med svårigheter att 

klippa. För att inte ändra fokus hos barnen från att upptäcka geometri till att klippa i 

papper hade jag i förväg klippt ut dessa former. 

 Diskussion om vad de kallas 

 Jag beskrev hur de ska använda formerna, ex. – lägg en kvadrat i mitten på pappret, ta 

en cirkel och lägg den ovanför kvadraten (ovanför tolkade samtliga barn som på) 

 Efter att ha gjort en gubbe enligt min beskrivning fick de klistra fast formerna på ett 

A4 papper. (Kicki Ek- Johansson, 14 september 2009) 

 

 

 
Bild 1 (teckningar som barnen gjorde under lektion 1) 

 

 Leta ”skatt” i klassrummet (geometriska klossar/ascobloc). En varsin cirkel, kvadrat, 

triangel, rektangel. (Dahlquist, 2008) 

 Beskriva för varandra, 2 och 2 med en pärm mellan.(Kicki Ek- Johansson, 14 

september, 2009)  
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Grupp 1 – Praktiska aktiviteter inomhus 

Lektion 2 

 

”Svarta lådan”, lådan innehåller geometriska klossar och har ett hål på sidan, tillräckligt 

stort för att en hand ska komma igenom. Vid övningstillfället får barnen en och en sticka 

in handen och leta upp en kloss som han/hon ska beskriva för de övriga. De barn som inte 

har handen i kartongen ritar hur de tror att formen ser ut. (Horne, i.d.) 

 

Grupp 2 – Lärobok 

Lektion 1 

I 1,2,3, Matte i förskoleklassen möter barnen olika matematiska teman som 

alla kopplas till utforskning, fundering och lek. Matte blir ett roligt och 

spännande inslag under skoldagen, samtidigt som vi tar tillvara barnens 

förkunskaper och nyfikenhet. (Solem, 2009) 

 

Planering 

 Läsa lärarhandledning/titta i läroboken 

 Leta material till övningen 

 Geometriklossar/ascobloc 

 

Utförande 

 Kort genomgång hur en cirkel/triangel/rektangel och kvadrat ser ut 

 Placera olika saker (ex skrivbok, vykort, en nålask och en musmatta m formen av en 

cirkel) vid rätt kloss. (Lärarhandledning) 

 Tillsammans kollade vi sidorna i matteboken o diskuterade 

 Två sidor i matteboken (se bilaga 6-7) 

 

 

Grupp 2 – Lärobok 

Lektion 2 

 

 Diskussion om vad vi hade gjort veckan före (en pojke var sjuk denna gång) barnen fick 

hjälpa till och visa hur pojken hur de gjort sidorna i matteboken. 

  Fortsättning i matteboken (se bilaga 4-5) 

 Vi ställde oss runt ”samlingsmattan” som har formen av en cirkel och jag visade med ett 

rep en triangel och barnen fick gissa vad formen heter… De fick använda ett rep att till att 

göra former på golvet och de andra barnen och jag fick gissa. (Lärarhandledning) 

 

 

Grupp 3 – Utematematik 

Lektion 1 

 

Material: Geometriklossar, 1 papper/barn, klassrum/skolgård/skolans omgivning/skog, 

kamera, anteckningsblock 

 

Planering 

 Allt material tillgängligt 

 Ett A5 papper med geometriska former, rektangel, kvadrat, cirkel och triangel 
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Utförande 

 Kort genomgång med hjälp av geometriklossar hur en cirkel/triangel/rektangel och 

kvadrat ser ut 

 Jag berättar om en geometrispaning som vi ska ut på o förklarar att vi ska gå ut och 

leta efter dessa fyra former, när de ser en form ska de ropa på mig och berätta var och 

vilken form de sett. (Emanuelsson et. al, 2000). 

 Ett papper innehållande en kvadrat, rektangel, triangel och cirkel till varje barn. 

 Spaningen började på en gång, innan vi hunnit ut, de såg att klockan hade formen av 

en cirkel, att deras teckningar på väggen hade formen av en fyrkant (jag sa att det var 

riktigt och att man också kan kalla det rektangel). En flicka konstaterade att ”det finns 

väldigt många rektanglar överallt…” 

 

 

 
Bild 2 (Ett hus med alla fyra former från geometrispaningen)  

           

Till lektion 2 hade jag planerat att barnen skulle få rita saker de kommer ihåg från denna 

geometrispaning. Eftersom denna lektion blev en vecka senare och det är lätt att glömma bort 

vad vi sett hade jag ett antal bilder och anteckningar från lektion 1, som innehöll det mesta av 

vad barnen såg under geometrispaningen.  

 

Grupp 3 – Utemiljön 

Lektion 2 

 

 Samtal om vad vi gjorde veckan före på geometrispaningen (en flicka var sjuk och 

deltog inte den gången) 

 Bildspel på datorn, vi bläddrade sedan en gång till för barnen tyckte de var spännande 

och jag såg det som positivt med flera återblickar. 

  Återigen gick vi igenom vad vi sett (anteckningarna var till stor hjälp), diskussionen 

blev sedan vilka former som finns i klassrummet. 

 De fick sedan rita något som de kom ihåg efter geometrispaningen, flickan som inte 

deltagit ritade av bilderna på datorn.  

 Denna lektion upplevde jag som utfyllnad och jag tror att den hade passat bättre att 

göra direkt efter promenaden… En vecka senare kändes som ”långt efter”. 
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3 RESULTAT 
Resultatet består av bearbetat data från för- och eftertest i form av diagram och tabeller som 

visar likheter och skillnader mellan grupperna. Rubrikerna är givna efter arbetets 

frågeställningar för en bättre översikt över resultatet. 

 

 

3.1 Vilka likheter/skillnader kan konstateras i stort mellan olika metoder? 

En frågeställning i detta arbete gäller om de olika pedagogiska metoderna ger olika resultat 

och i så fall på vilket sätt de skiljer sig. I nedanstående diagram visas en sammanfattning över 

samtliga tre gruppers resultat.  

 

 

Sammanställning

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

A
n

ta
l 

p
o

ä
n

g

Förtest

Eftertest

 
Diagram 2 (skillnader mellan grupperna)                  

 

Den procentuella skillnaden mellan grupperna är relativt stor, grupp 1 som arbetat med 

praktiska aktiviteter inomhus förbättrade sina resultat med 14,75 poäng, detta innebär en 

ökning med 45 %. Grupp 2 jobbade i läroboken de ökade poängen på eftertestet med 34 % i 

jämförelse mot förtestet. Slutligen den grupp som hade utemiljön som metod, grupp 3, deras 

resultat höjdes endast med 8 poäng av 32 möjliga, en ökning på 25 %.    

 

 

            

 

I diagram 3, 4 och 5 visas samtliga barns resultat i respektive grupp. De barn med låg poäng 

på förtestet hade fler poäng att förbättra resultatet på eftertestet, samtidigt som ett barn med 

hög poäng på förtestet hade färre poäng att öka. Men om man ser det på ett annat sätt, så har 

barnet med hög poäng/goda kunskaper från början ett försprång och en förkunskap till 

skillnad mot dem som presterade sämre på förtestet. Uträkningen i % har gått till på detta vis, 

förtestets poäng ex. 3, innebär att barnet har 9 poäng kvar till maximalt poängantal 12, om 

detta barn höjer sitt resultat med 4 poäng på eftertestet innebär det en ökning med 4/9 = 44 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



  13 

 

 
Grupp 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5

Barn

A
n

ta
l 

p
o

än
g

Förtest

Eftertest

  
Diagram 3 (praktiska aktiviteter)           
   

Barn 4 med 1,5 poäng på förtestet ökade med 3,5 till 6 poäng på eftertestet, vilket innebär att 

resultatet efter geometrilektionerna var fyra ggr bättre än innan, en höjning med 33 % av den 

möjliga maximalt tänkbara ökningen upp till 12 poäng. Barn 5 ökade sina poäng med 88 %, 

3,5 poäng av 4 möjliga. Barn 1 förbättrade sitt resultat med 4 poäng, den högsta 

poängökningen i samtliga tre grupper, denna höjning innebär en ökning på 67 %, en stor 

ökning i sammanhanget men 1,75 ggr bättre än på förtestet, till skillnad mot barn 4 som 

förbättrade sina resultat med fyra ggr. Den lägsta ökningen i grupp 1 är barn 3 som 

förbättrade sina resultat med 1 poäng, från 6 till 7 poäng.   
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Diagram 4 (lärobok) 

 

Visar att de barn med medelpoäng på förtestet (5,3 poäng i genomsnitt) ökat sina kunskaper 

medan barn 2 med låg poäng på förtestet inte förbättrat sina kunskaper nämnvärt, i detta fall 

har resultatet höjts med endast 1 poäng, en höjning med 11%. Till skillnad mot barn 1 med 

medelpoäng, som ökade sitt resultat med 50 %, från 6 poäng på förtestet till 9 på eftertestet. 

Barn 4 med högst resultat på förtestet i grupp 2, höjde sina poäng med 30 %. 
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Diagram 5 (utemiljön)   

 

Diagram 4 

Endast ett barn (nr 2) i hela undersökningen visar ett svagare resultat på eftertestet i 

jämförelse med förtestet, en minskning med 0,5 poäng. Däremot höjde barn 3 sina poäng med 

33 %  av maximal ökningspotential och barn nr 4, med högst poäng på förtestet i denna grupp 

förbättrat sitt resultat med 63 %.



  14 

 

 

3.2 Gynnar olika metoder hög- resp. lågpresterande barn/elever?

Intressant vore om man kunde observera några skillnader mellan de tre grupperna som kan 

indikera att någon av de tillämpade metoderna särskilt gynnar hög- eller lågpresterande barn.  

För att i möjlig mån studera denna fråga har barnen nedan delats upp i två kategorier; de med 

högst resp. lägsta poäng i förtestet. En analys utifrån denna indelningsgrund ger nedanstående 

resultat. 
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Diagram 6 (Två ur varje grupp med högst poäng)                 
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Diagram 7 (Tre ur varje grupp med lägst poäng) 

 

Eftertestet visade att barnen i grupp 1 med högst poäng ökade poängresultatet med 56 % 

(diagram 6) och de med lägst poäng på förtestet förbättrade med 36 %. Om man däremot 

beaktar grupp 2 och de med lägst poäng på förtestet kan vi se att deras resultat bättrades med 

28 % och de med högst poäng med 36 %. Grupp 3 har den lägsta poängökningen, i diagram 6 

har resultatet förbättrats med 27 % och i diagram 7 har gruppen ökat sina poäng med 26 %,   

detta innebär en ökning på 6 poäng av 23 möjliga.
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3.3 Kan något geometriskt begrepp ses som särskilt givande resp. besvärligt att 

lära ut? 

Ytterligare en intressant fråga är om framstegen skett särskilt mycket eller särskilt lite för 

något visst geometriskt begrepp. Där framstår särskilt frågan om begreppet kvadrat. 

Gemensamt för alla tre grupper är den stora poängökningen vid frågan: Vet du vad en kvadrat 

är/ser ut? Som framgår av tabell 1 nedan kände inte ett enda av barnen till innebörden i ordet 

före, medan bara fyra av barnen redovisade total kunskapsbrist i eftertestet.  

Eftertestet visade även en försämring av kunskap inom ett begrepp, rektangel. Det mest 

intressanta i denna upptäckt är att det endast gäller en grupp, de som arbetat i läroboken. Se 

tabell 2 nedan. Vilken form tändsticksasken och en geometrikloss med formen av en rektangel 

har.  

 

 

Tabell 1 (Kvadrat, poäng på fråga 2, se 

bilaga 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 (Rektangel, poäng på fråga 7 och 10, se bilaga 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupp 1  Grupp 2 Grupp 3 

Barn Före Efter Före Efter Före  Efter 

1 0 1 0 1 0 0 

2 0 0 0 0,5 0 0 

3 0 1 0 0 0 0,5 

4 0 0 0 1 0 1 

5 0 0,5 0 1 0 1 

Totalt: 0 2,5 0 3,5 0 2,5 

Grupp 2 Fråga 7  Fråga 10 

Barn Före Efter Före Efter 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 0 0 0,5 0 

3 0,5 0 0,5 0 

4 0,5 0 0 0 

5 0,5 0,5 0,5 0 

Totalt: 2 1 2 0,5 
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3.4 Är metoderna olika när det gäller att öka/minska poängdifferensen mellan 

låg- och högpresterande barn/elever? 

Ett önskemål i pedagogisk verksamhet borde vara att de använda metoderna ger ungefär 

samma grad av inlärningseffekt för olika individer i en pedagogisk grupp. Även detta 

studerades genom att beräkna hur spannet (högsta - lägsta poäng) ändrades mellan för- och 

eftertest. Resultatet visas i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3 (visar differensen mellan lägsta vs högsta poängen i respektive grupp) 

 

 

Enligt tabell 3 kan vi se att endast grupp 1 har minskat vidden mellan högsta och lägsta 

poäng, praktiska aktiviteter skapade en mer homogen grupp. I grupp 2 har de med låg poäng 

från början inte närmat sig de med hög poäng, differensen i kunskapsnivå har därmed ökat. 

Likadant med grupp 3 även om det endast rör sig om en marginell skillnad på 0,5 poäng. Om 

man däremot studerar alla tre gruppers vidd på eftertesterna ligger samtliga på samma 

differens, 5,5 poäng.  

 

 

 

Grupp 

Förtest  Eftertest Differens  

Skillnad +/- Lägst Högst Lägst Högst Före Efter 

1 1,5 8 6 11,5 6,5 5,5 -1 

2 3 7 4 9,5 4 5,5 +1.5 

3 3 8 5 10,5 5 5,5 +0,5 
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4 DISKUSSION 

4.1 Diskussion av metoden 

Som beskrivits tidigare pågick intervjuerna mellan 5-10 minuter, de var inte tidsbegränsade, 

tidspress ses som en störande faktor menar Bjørndal (2005). Vissa barn pratade helt enkelt 

mer än andra vilket medförde att testet tog längre tid. Flera av barnen hade lärt sig några 

geometriska begrepp men förstod inte att frågorna kunde besvaras med hjälp av dessa. 

”Barnets svar styrs av deras känslighet för vad de tror att den vuxne vill att de ska svara…” 

(Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s. 57). Redan under första intervjun märktes tydligt att 

barnet inte svarade med uttrycken geometriska former, därför bestämde jag att ledfrågor 

såsom – Kan du säga ett till/annat ord som passar på figuren? kunde användas i intervjun. I 

bilaga 3 finns en beskrivning hur poängräkningen i testet har fungerat. 

Under andra undervisningstillfället sa en flicka:  

”Det där är en rektangel! Det såg jag på ett program på teven igår. Den har två korta och två 

långa sidor.” 

Detta blev en väckarklocka för mig, tanken från början var att eftertestet skulle göras flera 

veckor senare för att se vilken kunskap som förankrats i barnen och på så sätt kan leda till 

livslångt lärande (SKOLFS:94). Målet med experimentet var att se med vilken metod barnen 

lär geometri bäst och med den nya insikten om omvärldens yttre påverkan ansåg jag i samråd 

med min handledare att eftertestet borde utföras snarast möjligt efter undervisningstillfällena. 

 

4.2 Diskussion av resultatet 

Jag har valt att använda mig av frågeställningarna som underrubriker i diskussionsdelen, för 

att på så sätt lättare få en översikt över slutresultatet.  

 

4.2.1 Vilka likheter/skillnader kan konstateras i stort mellan olika metoder? 
Denna undersökning har visat att praktiska aktiviteter inomhus har varit den mest givande 

metoden (se diagram 2). För att lära matematik behövs en variation av kreativa, 

problemlösande övningar och kunskaper om matematiska begrepp (Ahlberg et. al, 2000). 

Matematikdelegationen har kommit fram till liknande slutsatser om undervisningen i 

matematik, dessutom menar de att för att variationen ska få ett värde bör den vara 

genomtänkt, relevant i förhållande till innehållet och ska bedrivas av kvalificerade lärare. Med 

hjälp av detta kan vi skapa lust och intresse hos barnen som består och blir till ett livslångt 

lärande. (SOU:2004:97)   

Tidigare kritik i litteratur och kvalitetsgranskningar (SOU 2003:221, SOU:2004:97, SOU 

2009:5, Ahlberg et. al, 2000) angående användande av lärobok i undervisningen bör i detta 

experiment ses som orätt i förhållande till undersökningens resultat. Framstegen i denna grupp 

är sämre än grupp 1 – praktiska aktiviteter men bättre än grupp 3 – utemiljön, dock är inte 

resultaten så markanta att några större slutsatser kan dras.   

 

4.2.2 Vilka förklaringar kan tänkas till ev. skillnader i effektivitet mellan 

metoderna 
 Det är möjligt att upprepade studier av de tre metoderna med olika pedagoger och andra 

förutsättningar runt undervisningen, såsom miljön, tidsaspekten skulle visa att någon av 

metoderna uppvisade ett jämnare resultat medan en annan metod skulle visa sig ge mycket 

mer varierande effekt. En slutsats efter denna undersökning kan vara att en läroboksstyrd 

metod ger jämnare effekt relativt oberoende av undervisande pedagog. Användandet av 
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lärobok kan i vissa fall kräva mindre engagemang och planering av läraren, samtidigt som det 

ger en trygghet med färdiga mål (Ahlberg et. al (2000). De friare metoderna t.ex. med 

utomhuspedagogik skulle ev. kunna ge ett betydligt mer varierande resultat. En friare metod 

är mycket mer känslig för omvärld, praktiska arrangemang och pedagogens kompetens och 

kreativitet. De relativt svaga framstegen för utomhuspedagogikgruppen kanske skall betraktas 

ur denna synvinkel. Med detta menar jag att det kan finnas en outnyttjad potential i denna 

metodik som inte visades i just detta experiment, kanske på grund av mindre optimala yttre 

omständigheter vid experimentet eller hur jag som pedagog agerat vid tillfällena. Dessutom 

menar Brügge, Glantz & Sandell (2004) att alla barn inte upplever utemiljön som något 

naturligt i deras vardag, därför bör undervisningen planeras och utföras ur olika perspektiv för 

att ge barnen ett positivt förhållningssätt till utemiljön. Barnen som arbetade ute i naturen i 

detta experiment kanske inte fick undervisning ur rätt perspektiv för just deras erfarenheter. 

 

4.2.3 Gynnar olika metoder hög- resp. lågpresterande barn/elever? 
Om detta resultat redovisats med endast ett barn som utgångspunkt, med det menar jag om 

resultatet skulle ha baseras på ett barn i varje grupp med lägst/högst poäng, hade 

slutprodukten sett annorlunda ut för de som arbetat med utemiljön (se diagram 5). Men för att 

få mer kvantitet och högre tillförlitlighet användes 2-3 st. barn från varje grupp/metod i denna 

frågeställning (se diagram 6 och7). 

 

De barn med låga poäng på förtestet som sedan arbetade med praktiska aktiviteter inomhus, 

grupp 1 ökade sina framsteg relativt markant i jämförelse med grupp 2 och 3 (se diagram 7). 

En förklaring till detta kan vara att dessa barn inte bemästrade det skriftliga språket och 

behövde bilder och teckningar som tankeredskap för att lära matematik (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås, 2006; Strandberg, 2006). Grupp 3 som arbetat i utemiljön fick även de bilder i 

undervisningen, men resultatet på eftertestet visade att användningen av bilder vid dessa 

lektionstillfällen inte uppvisade samma framsteg hos de lågpresterande barnen som i grupp 1. 

Vill dock framhålla att både grupp 2 och 3 i denna frågeställning visade mindre bra 

utveckling, barnen som arbetade i läroboken och i utemiljön och hade låga poäng på förtestet 

uppvisade de minsta framstegen i undersökningen. En möjlig förklaring till detta resultat kan 

vara lärobokens omedvetenhet om barnens tidigare kunskap och erfarenheter inom området 

(Ahlberg et. al, 2000). Min tolkning är att nivån var för hög i läroboken med tanke på barnens 

tidigare kännedom om geometriska begrepp. Liknande slutsats kan dras i diagram 6, 

framstegen för de med högst poäng. Återigen kan resultatet kopplas till Ahlberg et. al (2000) 

barnens kunskap och tidigare erfarenheter tas inte tillvara. Men i motsats till de lågpresterande 

tror jag att nivån i läroboken för de högpresterande var för låg. Nu drar jag kopplingar till 

diagram 4 där vardera barns resultat visas. Där kan man se att de två barn med högst och lägst 

poäng på förtestet visat minst framsteg i experimentet, till skillnad mot de barn i mitten av 

poängskalan som påvisat bäst framsteg i grupp 2 – lärobok. Den lägsta poängökningen i 

frågeställningen kring de högpresterande står utomhuspedagogiken för. På grund av 

genomgående låga resultat i grupp 3 finns en svårighet att hitta förklaringar till varför just 

hög- och lågpresterande i denna grupp inte visat några större framsteg. Praktiska aktiviteter 

visade återigen bäst resultat i diagram 6, framstegen för de med höga poäng på förtestet. Min 

tanke kring varför de högpresterande barnen i grupp 1 förbättrade sin kunskap mer än i de 

andra grupperna är variationen. Om jag redan kan något och får möjlighet att utveckla min 

kunskap krävs variation för att motivationen och lust till lärande ska hållas vid liv, detta 

påpekar även Ahlberg et. al (2000) och matematikdelegationen (SOU:2004:97). 
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4.2.4 Kan något geometriskt begrepp ses som särskilt givande resp. besvärligt att 

lära ut? 
Att fler barn inte visste hur en rektangel ser ut eller vilken form tändsticksasken har på 

eftertestet, till skillnad mot förtestet när de kallade tändsticksasken för en ”fyrkant” förvånade 

mig, speciellt för gruppen som arbetade med läroboken (se tabell 2). Barnen använder sina 

erfarenheter när de ska lära sig något nytt, då finns det en risk att barnet förvränger fakta för 

att de ska passa in i tidigare kunskap av världen. För att undvika missuppfattningar är ledordet 

kommunikation, kommunikationen hjälper till och riktar lärandet mot rätt håll.(Vygotsky 

enligt Ahlström et. al, 1995). Enligt Berggren (2004) bör matematikundervisningen bygga på 

kommunikation, laboration, diskussion, reflektion. Liknande slutsatser har hämtats ur en 

kvalitetsgranskning av skolverket (SOU:2003:221), vilken  har visat att en viktig del i att lära 

matematik är kommunikation, däremot har undersökningen visat att kommunikationen inte 

styrs av lärare och elever utan av läromedel. Ovanstående hänvisningar kan vara en förklaring 

till att just läroboksgruppen försämrade sina resultat angående formen rektangel, läroboken 

styrde kommunikationen inte lärare och elever. 

 

Däremot visade undersökningen på stora framsteg angående begreppet kvadrat, i förtestet 

hade flertalet barn aldrig hört talas om ordet medan eftertestet visar att samtliga tre metoder 

har ökat barnens kunskap beträffande ordet kvadrat. 

 

4.2.5 Är metoderna olika när det gäller att öka/minska poäng differensen mellan 

låg- och högpresterande barn/elever? 
Läroboken kritiseras som utgångspunkt i undervisningen i matematik, lärarens aktiva roll har 

försvunnit under de senaste 10 åren, på grund av det har antalet lågpresterande ökat och de 

högpresterande har minskat (SOU:2004:97). Mitt experiment har lett till att de som gjort 

praktiska aktiviteter inomhus, grupp 1 har minskat vidden mellan de svag- och högpresterande 

och gruppen har blivit mer homogen, jämlik (se tabell 3). Antalet lågpresterande har minskat 

och de högpresterande har ökat. Att använda praktiska aktiviteter i klassrummet ser jag som 

något positivt att använda i en förskoleklass och på så sätt få en bättre grund att stå på inför 

t.ex. att börja arbeta i läroboken. De barn som hade läroboken som undervisningsmetod och 

hade medelpoäng på förtestet (se diagram 4) höjde sina resultat på eftertestet mer än de barn 

med låga resp. höga poäng på förtestet. Alltså kan med fördel, läroboken användas i 

förskoleklass, under förutsättning att barnen ligger på en relativt jämn kunskapsnivå. ”En 

gemensam ram för undervisningen skapar en bra inlärningsmiljö, verkar socialiserande och 

lägger grunden för samtal och samarbete”. (Johnsen Hoines, 2000 s.116). 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten påverkas förstås av att det inte är säkert att det är bara precis själva metoderna 

man jämför. I själva verket är det en kombination av metod, pedagog och situation som 

jämförs. Högsta validitet bör den mest styrda pedagogiska metoden uppvisa, medan de friare 

formerna antagligen innehåller mer påverkan av pedagog och situation. Dessutom brister 

tillförlitligheten med tanke på det låga antalet barn i experimentet. 

Under lektionen med geometrispaningen (grupp 3) var barnen otroligt intresserade och 

skrattade massor, de var verkligen fokuserade och hittade massor med former i närmiljön. När 

vi skrattar syresätts blodet i kroppen och även i hjärnan, ”Ett syresatt blod i hjärnan är en god 

utgångspunkt för lärande och påverkar lärandet på ett positivt sätt” (Kullberg, 2004, s. 23). 

Men när man tittar på resultatet (diagram 5) ser det inte ut som att de lärt sig nämnvärt. En 
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förklaring kan vara att deras andra och sista lektion hamnade under förskoleklassens fria lek, 

vilket ledde till att två av barnen i gruppen ville tillbaka till sina klasskamrater som lekte 

utanför. Ett av barnen gick ganska fort efter att lektionen börjat, det andra barnet tyckte det 

var spännande och valde därför att stanna kvar. Under de övriga två gruppernas 

undervisningstillfällen arbetade resterande del av klassen i klassrummet bredvid med bild och 

form e.t.c. En annan felkälla kan vara ett barn som minskade sina poäng från för- till eftertest 

på grund av att han/hon enligt ordinarie pedagoger i förskoleklass var jättekissnödig när hon 

skulle göra eftertestet. Detta misstag kan man ta lärdom av till en eventuell nästa gång, fråga 

barnet om de behöver gå på toaletten när du börjar intervjun. Ett barn kanske inte kan ses som 

en felkälla till en hel grupps resultat, men man bör ha i åtanke att en grupp endast bestod av 

fem barn. På grund av det låga antalet barn i experimentet påverkas sårbarheten och 

reliabiliteten i hela undersökningen. Dessutom närvarade två barn, en i grupp 2 och en i grupp 

3 endast vid ett lektionstillfälle på grund av sjukdom. Dessa företeelser har jag inte på något 

sätt räknat med i resultatet. 

 

4.4 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att arbeta med metoderna under en längre period och fått möjlighet 

att se hur undervisningen och resultatet sett ut då, och att få genomföra eftertestet längre fram 

i tiden, för att se om någon metod påverkat barnens livslånga lärande inom geometri bättre än 

en annan. Videoobservation vid lektionstillfällena hade varit att föredra för att se hur jag som 

pedagog agerat vid de olika metoderna. Men på grund av tidspress och att experimentet 

gjordes på egen hand såg jag inte det som ett alternativ vid denna undersökning. Min önskan 

när undersökningen påbörjades var en så kallad testgrupp, detta innebär en grupp som gjort 

för- och eftertest på samma sätt som övriga barn men som inte deltagit vid 

undervisningstillfällena. På detta sätt hade betydelsen av yttre påverkan kunnat påvisas. Men 

jag upplevde att det var för få barn som deltog och ett övergripande resultatet hade blivit svårt 

att få fram, resultatet hade blivit individuellt och inga paralleller till fortsatt undervisning hade 

kommit fram. 

5 SLUTSATS 
I alla tre metoder har barnen lärt sig något och förbättrat sina kunskaper om geometriska 

figurer och begrepp. Därför anser jag att det är fel att säga att någon av metoderna är fel eller 

olämplig, däremot har resultatet visat att en metod, praktiska aktiviteter inomhus, i det här 

fallet har passat de fem barn som deltagit i övningarna, oavsett förkunskaper. Enligt 

skolverkets rapport (SOU:2003:221) finns ingen undervisning eller yttre struktur som 

garanterar hög kvalitet, olika elever har olika behov vid olika tillfällen.  

Detta arbete har varit otroligt givande och intressant, men på grund av att endast 15 barn 

deltog och trots att resultaten i experimentet inte visat nå markanta skillnader för att jag ska 

kunna dra paralleller till fortsatt undervisning inom ämnet har jag fått en avsevärt större 

inblick i litteratur och kunskap kring lärande och matematik. Dessutom har jag lärt mig att 

man aldrig vet när ett barn lär sig, i utomhuspedagogikgruppen t.ex. trodde jag att deras 

resultat på eftertestet skulle vara bättre än vad undersökningen visade. Därför menar jag att 

dessa typer av tester kan vara bra att använda vid olika typer undervisningstillfällen  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

Till vårdnadshavare för barn vid xxx på xxx. 

Hej! 
 

Jag heter Camilla Wiberg och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. Just nu 

planerar jag examensarbetet, som kommer att handla om matematik – geometri. 

 

.  

 

För att kunna genomföra detta kommer jag att göra tester och övningar i matematik i 

förskoleklass. Målet är att se med vilken metod barnen lär bäst. 

 

Jag kommer endast att ta med de barn som fått tillstånd att medverka från sina 

vårdnadshavare. I mitt examensarbete kommer varken skolans eller barnens namn att finnas 

med.  

 

Vänlig Hälsning och tack på förhand! Camilla 

E-mail: plu04cwg@student.hig.se 

Telefon: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

Vänligen klipp av denna del och lämna till xxx eller xxx senast 23/9 

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

 

 

 Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta 



 Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta 

 

Mitt barn heter: 

 

 

Vårdnadshavares underskrift 

 

 

mailto:plu04cwg@student.hig.se
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 Bilaga 2 

 

Förtest/Eftertest 
 

Datum:____________________________________ 

 

Namn:____________________________________ 

 

 

1. Kan du berätta för mig vad en cirkel är? Hur ser en cirkel ut? 

 

 

2. En kvadrat? 

 

 

3. En triangel?  

 

 

4. En rektangel? 

 

___________________________________________________________________________ 

  

Föremål 

 

5. Nålask: 

 

6. Post it: 

 

7. Tändsticksask: 

 

8. Mjukisdjur: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Geometriklossar 

 

9. Cirkel: 

10. Rektangel: 

11. Kvadrat: 

12. Triangel: 
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Bilaga 3 

Poängbeskrivning 
 

1 poäng Ger en någorlunda korrekt beskrivning av figuren, ritar på papper/i luften eller 

benämner figurerna vid dess rätta namn  

Ex:  

1. Cirkel – rund ring 

2. Kvadrat – fyrkant, lika långa sidor    

3. Rektangel – fyrkant, 2 korta och 2 långa sidor 

4. Triangel – ritat eller visat i luften  

5. Post it – Kvadrat 

6. Nålask – Cirkel 

7. Tändsticksask – Rektangel 

8. Mjukisdjur – Triangel 

 

0,5 poäng = Kan beskriva figuren men har inte de rätta benämningarna 

Ex: 

Rektangel – fyrkant 

Post it/Kvadrat – fyrkant 

Nålask/Cirkel – rund 

Tändsticksask/Rektangel – fyrkant 

Mjukisdjur/Triangel – trekant 

 

0,25 poäng  

Ex: 

Tändsticksask – fyrangel 

Mjukisdjur – triangait 

Kvadrat – fyrangel 

Triangel – tytiangel 

Cirkel – ”…som i boll” 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 

 
 

 


