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AKTIVITET 6: FORMER

Små barn tycker om att skapa och prata 
om former. Det handlar inte bara om 
matematiska begrepp utan kan även vara 
fantasiformer eller filosofiska tankar 
som dyker upp i samband med frågor 
som: ”Har allting en form?” eller ”Vad 
är skillnaden mellan formen på ett moln 
och formen på en triangel?”

Nyckelbegrepp

Form och rum. 

Nyckelord

Röd, gul, blå, grön. 
Stor, liten, medium. 
Ovanför, nedanför, närmast, bredvid, under, mellan.
Kvadrat, cirkel, triangel, rektangel. 

Lärandemål

Vi lär oss namnen på vanliga tvådimensionella former och att beskriva deras färg 
och placering. 

Framgångskriterier

Vi ska komma ihåg att:

• prata om vad form är och att se former som finns runt omkring oss

• para ihop rätt namn med formerna cirkel, kvadrat, triangel och 
rektangel

• känna igen färger på olika former 

• beskriva storleken på formen genom att jämföra den med andra former

• använda nyckelord för att förklara formens placering. 

Strategier

Att minnas genom samarbete. 
Rangordning.

1. IDENTIFIERA VIKTIGA BEGREPP

Några viktiga områden att utforska kring begreppet ”form och rum” är: 

• proportionerna av vanliga tvådimensionella former (storlek, antal 
sidor, antal hörn)

• hur vi uppfattar en form rumsligt

• hur former används i vår omgivning 

• relationerna mellan form, storlek och placering.  

2. UTMANA BARNENS FÖRSTÅELSE

Här följer några exempel på kognitiv konflikt att låta barnen fundera över.

FIGUR 66: KOGNITIV KONFLIKT OM FORMER

Åsikt Motstridig åsikt

Former handlar om hur saker ser ut. Former handlar också om hur saker känns. 

Man kan känna igen saker på deras form. 
Formen på en sak kan förändras men 

dess identitet (vad den är) kan fortfarande 
vara densamma. 

Världen är full av olika former. En del saker verkar vara formlösa. 

Former har namn. 
Det finns inget namn för formen på en 

fjärilsvinge eller för varje annorlunda form  
på moln eller löv.

Skapa utmaning genom att ställa några av följande frågor: 

• Vad är form? 

• Vilka former kan du se omkring dig? 

• Hur vet man om något har en form? 

• Kan du komma på några saker som alltid har samma form? 

• Har allting en form? 

• Hur kan något vara formlöst? 

• Om man ändrar formen på något, blir det då till något annat? 
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• Om du fick en annan form, skulle du inte vara du längre då? 

• Varför har vi former? 

• Varför är former viktiga? 

• Förändras en form om vi ändrar dess placering? (Till exempel om vi 
håller den ovanför huvudet eller vänder upp och ner på den.) 

• Vad tänker du på först när du ser något, storleken eller formen? 

• Vilken form är bäst? 

3. KONSTRUERA FÖRSTÅELSE TILLSAMMANS

Hjälp barnen att bringa ordning i sina tankar med hjälp av några av följande 
frågor och aktiviteter. 

Håll upp en form i taget, börja med cirkeln, och ställ följande frågor: 

• Vad kallas den här formen?

• Hur vet vi att det är en cirkel och inte en kvadrat? 

• Vad är gemensamt för alla former? (Ställ samma fråga om de andra 
formerna.) 

• Vad är skillnaden mellan den här cirkeln och den här? (Håll upp två 
cirklar med olika färg eller storlek som jämförelse och upprepa frågan 
om de andra formerna.) 

Placera cirkeln bredvid kvadraten och sätt sedan triangeln ovanför och be barnen 
beskriva var cirkeln är. Uppmuntra dem att använda lägesorden, liksom ord för 
storlek, form och färg.

• Vad sitter bredvid/ovanpå/nedanför/mittemot/ovanför/under? 

Aktivitet 1

Vi hjälps åt att minnas 

Använd tavlan och en uppsättning av olika former och färger för att göra en min-
neskarta. Visa den inte för barnen än. I figur 67 finns ett exempel på minneskarta. 

FIGUR 67: MINNESKARTA

Minneskartan som du gör åt barnen kan vara betydligt enklare än på bilden med 
bara 3–4 former till att börja med. Men den kan även vara mer utmanande med 
fler former, där några överlappar varandra. Det beror på vad barnen redan vet 
om former liksom hur långt de kommit i sin språkutveckling. 

Dela in barnen i grupper om tre och ge varje grupp en anslagstavla och en 
uppsättning av de former de behöver för att göra färdigt sin karta. 

• Numrera barnen från 1 till 3 och utnämn alla 1:or till ”spioner”. 

• Visa dem din minneskarta som du har placerat bakom en skärm. 

• Efter en kort stund (15–30 sekunder beroende på ålder och barnens 
förmåga) skickar du tillbaka ”spionerna” till sina grupper där de får 
beskriva var de ska placera sina former på anslagstavlan. 

• ”Spionerna” får inte röra formerna eller anslagstavlan eftersom de 
fortfarande är ”spioner”. 
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• Förklara för barnen att spionernas uppdrag är att titta, komma ihåg 
och viska information till sin grupp. Uppdraget för de andra i gruppen 
är att lyssna noga och följa instruktionerna. 

• När grupperna har fått jobba med spionens information i 1–2 minuter 
byter barnen roller och alla 2:or får bli spioner. Sedan upprepas 
proceduren tills alla barn har fått vara spioner. 

I det här skedet ska barnen fundera över om deras minneskarta är rätt och hur 
bra de tror att de har lyckats så här långt:

• Hur nöjda är ni med hur era kartor ser ut? 

• Hur väl stämmer er karta överens med den bakom skärmen?

• Vad tror ni att ni har gjort rätt? 

• Vilka delar tror ni kan vara fel? 

• Vilka delar skulle ni vilja titta på en gång till? 

• Vad kan ni göra för att komma ihåg mer nästa gång? 

• Vem kom ihåg mest? 

Låt barnen vara spioner en gång till. När alla har spionerat två gånger ska de 
göra färdigt sin minneskarta. Ursprungskartan visas nu upp och barnen får jäm-
föra sina egna kartor med den och utvärdera hur väl de lyckades med uppgiften. 

• Hur bra lyckades varje gruppmedlem i rollen som spion? 

• Hur bra lyckades varje gruppmedlem med uppgiften att lyssna? 

• Hur bra lyckades ni följa instruktioner? 

• Hur bra lyckades ni arbeta som ett lag? 

• Hur mycket vet ni om former och namn på färger nu? 

Utvidga/förenkla

Förenkla

• Använd färre former. 

• Gör en enklare minneskarta. 

• Låt barnen få längre tid för att spionera och ge återkoppling till 
grupperna.  

• Låt barnen få spionera i flera omgångar.

• Ge dem de former som de behöver. 

Utvidga

• Använd fler former. 

• Gör en mer komplicerad minneskarta. 

• Lägg till fler tvådimensionella former. 

• Introducera några tredimensionella former. 

• Korta tiden för att spionera och ge återkoppling. 

• Ge barnen fler former än de behöver så att de måste sortera bort de 
former som inte ska vara med.  

4.  REFLEKTERA ÖVER LÄRANDERESAN 

Låt barnen få reflektera över lärandeprocessen och prata om följande:

• Hur nära originalet kom de med sin karta? 

• Hur bra arbetade gruppen tillsammans? 

• Vilka förmågor användes under aktiviteten? 

Jämför barnens karta med originalet 

• Vilka delar är exakt likadana? 

• Vilka delar är nästan likadana? 

• Vilka delar är helt olika? 
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• Vad hade gjort det lättare att få kartan exakt likadan? 

• Går det att få den exakt likadan? 

• Varför är vissa delar lika och andra inte? 

• Vad gjorde att vissa delar var lättare att kopiera och andra svårare? 

• Vad var svårast att komma ihåg? Varför just det? 

• Vilka delar var lättast att komma ihåg? 

Kvaliteten på grupparbetet 

• Vad gjorde ni i gruppen som fungerade riktigt bra? 

• Vad fungerade inte lika bra?

• Vad skulle ni göra annorlunda om ni fick göra om aktiviteten? 

• Vad skulle ni göra likadant? 

• Vilken roll i gruppen gillade ni bäst, spion eller lyssnare? 

• Vilken roll var viktigast? 

Kunskaper och förmågor som användes och utvecklades under aktiviteten 

• Vilka former tyckte ni var enklast att komma ihåg? 

• Underlättade det att kunna storlek och färg på formen? 

• Vilket var svårast, att beskriva placeringen, storleken eller färgen på 
formen? 

• Vilka ord eller namn tyckte ni var svårast att komma ihåg eller 
använda? 

• Vad är det viktigaste som man behöver kunna eller göra i den här 
aktiviteten?

Aktivitet 2

Rangordning

Visa barnen korten över förmågor i figur 68. Prata om förmågorna på respek-
tive kort och be barnen att fundera på hur bra de använde dem i grupperna 
under aktiviteten. Visa dem sedan rangordningsrutorna i figur 57 och be dem 
bestämma vilket av korten med förmågor som ska placeras överst, vilka som ska 
vara i mitten och vilket som ska vara längst ner. 

Fråga:

• Varför tror ni att den förmågan är viktigare än den här? 

• Är det någon som inte håller med?

• Är det någon som tror att det finns någon ännu viktigare förmåga? 
Vilken? Varför? 

• Finns det några förmågor som vi inte behöver alls? 

• Vad menar vi med viktig?

FIGUR 68: KORT ÖVER FÖRMÅGOR
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–1

Lyssna noga
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–2

Tala tydligt
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–3

Koncentrera sig
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Variera aktiviteten

• Göm några två- och tredimensionella former i en påse. Låt barnen
stoppa handen i påsen och välja en form. Be dem sedan att beskriva
formens egenskaper för resten av gruppen, utan att dra upp den ur
påsen. Om det här är för svårt kan du som alternativ göra det själv och
beskriva formen för barnen.

• Skapa bilder av olika tvådimensionella former.

• Ge barnen skisser av olika tvådimensionella former och be dem göra
likadana genom att böja piprensare.

• Visa barnen bilder av Kandinskys målningar och be dem hitta så
många former de kan i målningarna. Gör en tabell över hur många
gånger varje form används genom att märka upp formerna i bilderna.

• Ta med barnen på en ”formpromenad” för att leta efter former i
rummet, huset eller förskolan. Fotografera barnen med de olika
formerna de hittar och gör sedan ett fotoalbum om promenaden.

AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–4

Kunna namn på former
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–5

Kunna namn på färger
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–6

Förstå skillnad i storlek
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–7

Komma ihåg mycket
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–8

Samarbeta
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–9

Uppmuntra varandra
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AKTIVITET:
Figur 68: Aktivitetskort till Former

1–10

Tänka noga
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