
Välkommen! 
 
I väskorna för nyfikna finns uppgifter till dig och dina 
elever. Vissa av uppgifterna kan göras inför ert besök 
på Kreativum eller som en uppföljning. 
 
Välj själv! Ni behöver inte göra alla uppgifter. Välj det 
som passar er.  
   
Det finns tre olika väskor med följande tema: 
 
•    Vågor av ljud 
•    Stora och små djur 
•    Vad ryms i en kub?  
 

 
 
 
         
 
 



 
 
 
 
 
 1.       Kubikcentimeter/kubikdecimeter   
 
 Rita, klipp och vik en kubikcentimeter.  
 Rita, klipp och vik en kubikdecimeter. (Använd A3-papper) 
 
Undersök hur stor skillnaden är mellan de båda kuberna. Hur många  
kubikcentimetrar går det i en kubikdecimeter?  
 
Aktiviteten får olika avsikter och matematikinnehåll beroende på hur den 
används. Det går att ”bara göra” dvs. vika kuber och betrakta aktiviteten 
som en finmotorisk övning. Det går också att lyfta fram 
matematikinnehållet som exempelvis geometriska ord och former.  
 
(Detta görs med fördel som föruppgift innan besöket på Kreativum) 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kubik 
I detta uppdrag skapas en förståelse för grundläggande rumsuppfattningar och 
olika volyms begrepp utvecklas genom att praktiskt jämföra olika volymsmått. 



 
2.  Kubikmeter 
 
Nu ska vi undersöka hur stor en kubikmeter är. På Kreativum hittar ni en 
”Kubikmeter” (fråga personalen var den finns).  
 
Börja med att titta på ”Kubikmetern” och fundera på hur stor den är i jämförelse 
med annat och på hur mycket den kan rymma.  
 
Ge också exempel på olika föremål som har formen av en kub (i klassrummet, 
hemma, utomhus…).  
 
Undersök nu hur många kubikdecimetrar, dm3, som får plats i en kubikmeter. 
Använd träklossarna som är 1dm3 stora.  
 
Försök ta reda på hur många plastkubikcentimetrar, cm3, som får plats i 1 dm3?  
 
Som avslutning på denna aktivitet kan ni undersöka hur många barn som får plats i 
en kubikmeter. 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Kuben 
 
Leta upp den stora svarta kuben i anläggningen! Den finns på andra våningen. 
 
Jämför denna stora kub med ”Kubikmetern” som ni undersökte i förra uppgiften. Är 
denna större eller mindre?  
 
Mät sidorna. Glöm inte höjden! Jämför med ”Kubikmetern”. 
 
Undersök hur många barn som får plats i den stora svarta  
kuben. Får fler eller färre antal barn plats i den stora svarta  
kuben jämfört med ”Kubikmetern. 
 
 
 
 
 

 



4. Bygga bo 
 
Nu ska barnen få möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera.  
 
På Kreativum finns byggmaterial  ”Bygga bo” (fråga personalen var det finns) 
bestående av plaströr och kopplingar.  
 
Bygg olika stora kuber med materialet. Hur många olika storlekar på kuber 
kan ni bygga?   
 
Tänk på: En kub har alltid lika långa sidor. Om sidorna inte är lika stora har ni 
byggt ett rätblock. Och om det hela lutar lite – en parallellepiped  
      
 
 
 
 
 
Mer information finns t.ex. på NCM:s hemsida.  
  
klicka på klassrum/strävorna och välj 1A, 2C eller efter egetönskemål. 
 
 
 

http://ncm.gu.se/
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           Barnen tränas i förmågan att: 
         * utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
         * tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och  
            upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 
         * utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 
            uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, 
         * utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av  
            olika tekniker, material och redskap, 
         * utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 
            grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp  
            samt för mätning, tid och förändring, 
         * utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka,  
            reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras  
            problemställningar, 
         * utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
            matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
         * utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, 
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         Eleven tränas i förmågan att:  
         * formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
            strategier och metoder,  
         * använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan  
            begrepp, föra och följa matematiska resonemang,  
         * använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera  
            och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 
         Innehåll som behandlas: 
         * Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor,  
            fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt  
           deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos 
           dessa objekt.  
         * Konstruktion av geometriska objekt. 
         * Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av  
            längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 
 


