
   

 

Matematik: Geometri  år 4-5 v 45-47  2016 

 

Elevers ansvar och inflytande: Delta i planeringen av de praktiska 

momenten som ska genomföras, samt hur området ska utvärderas. 

 

Omvärldskontakter: 

 

Skolans profil: Praktiska beräknar på skolgården 

 

Kunskaper 

 
Syfte: 
Eleverna ska utveckla kunskaper om matematikens användning i vardagen 

och utveckla intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang.  

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna ska kunna tolka vardagliga 

matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 

matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska 

begrepp och metoder och deras användbarhet. 

 

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 
• Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, 

klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes 

relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa 

objekt. 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i 

vardagliga situationer. 

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella 

geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. 

• Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, omkrets och area, 

med vanliga måttenheter. Mätningar med nutida och äldre 

metoder. 

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

 

Konkretisering av mål som även kommer att bedömas: 
Efter arbetsområde geometri ska du/eleven ha utvecklat din/sin 

förmåga att: 

 

ÅR4: 
• Känna till något om hur man mätte längd förr 

• Kunna rita och mäta sträckor 

• Kunna uppskatta och mäta längd 

• Kunna växla mellan olika längdenheter 

• Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt 

• Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått 

• Kunna räkna ut figurers omkrets 

 



   

 

ÅR5: 
• Räkna ut en rektangels area 

• Använda enheterna cm² och m² för area 

• Använda enheterna meter, kilometer och mil 

• Förstå och använda skala 

 
Övergripande mål för området: 
Att kunna använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet. 

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

Att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

 
 
 
 

Arbetsformer 
Introduktion:  

Vad är geometri?  

När behöver vi använda oss geometri, i vilka sammanhang? 

 

Genomförande: 

Genomgångar 

Muntliga diskussioner i helklass/grupp/par 

Praktiska moment på skolgården 

Matteboken  

Nomp 

 

Utvärdering/avslutning: 

Diagnos  

 

 

 

 


