
 

Arbetsområde geometri  år 3  ht  2016

Elevmedverkan (personligt ansvar och inflytande):  

Följa en skriftlig instruktion, känna till några kunskapskrav, framföra 

idéer och förslag på vad området kan innehålla. 

Aktuella begrepp: omkrets, yta, area, kvadrat, rektangel, 

cirkel, triangel, kon, klot, kub, rätblock, cylinder, parallellogram, 

romb, hörn, sida och sidoyta . 

 

Syfte: Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva 

estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp. 

 

 

 

 

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att 

beröras: 

• Grundläggande geometriska objekt, däribland 

fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och 

rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel 

förstoring och förminskning 

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen och hur 

symmetri kan konstrueras. 

 

Övergripande mål för området: 

Eleven ska kunna använda sig av matematiskt tänkande 

för vidare studier och i vardagslivet. 

 

 



 

Konkretisering av mål som även kommer att 

bedömas: 
Efter arbetsområde geometri ska du/eleven ha utvecklat din/sin 

förmåga att: 

• Kunna namnge två- och tredimensionella former 

• Kunna se samband mellan två- och tredimensionella 

figurer 

• Kunna rita geometriska figurer 

• Kunna konstruera geometriska figurer. 

• Kunna räkna ut omkretsen på mycket enkla geometriska 

figurer.  

• Kunna bestämma arean av ett föremål med hjälp av 

rutmönster eller liknande. 

• Beskriva de geometriska figurernas egenskaper 

• Kunna göra enkla förstorningar och förminskningar 

 

 

 

Arbetsformer 
Introduktion:  

Gemensam repetition av de två- och tredimensionella figurer. 

Diskussioner och samtal kring andra fyrhörningar samt 

månghörningar.  Samla ord och begrepp som har med geometri 

att göra. 

 

Genomförande:  

Formbingo med formerna kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. 

 

Göra olika tvådimensionella figurer (t.ex. cirkel, kvadrat, 

rektangel, triangel, romb, parallellogram, månghörningar). 

Göra olika tredimensionella figurer av lera (t.ex. kub, klot, kon, 

pyramid, cylinder, rätblock). 

Arbeta med omkrets och hur man räknar ut omkretsen av olika 

figurer. 

Jämföra areor med hjälp av rutsystem. 

Förstora och förminska geometriska figurer med hjälp av 

rutpapper 

 



 

Utvärdering/avslutning: 

Observationer och diskussioner under arbetet.  

Diagnos 

Läxor 

 


