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MÄT OCH 
MÅTTA
Lärarhandledning



2

Mätväskan innehåller all tänkbar 
utrustning för att göra olika matematiska 
undersökningar på Universeum. Räkna till 
exempel ut volymer i vår regnskog eller 
mät längder, massa och tid i de tekniska 
utställningarna.

Använd våra förslag på undersökningar eller 
ge eleverna egna uppgifter.

FÖRBEREDELSER 
Djurens matteäventyr genomförs i hela vårt hus.  
Mer information om utställningarna hittar du på  
universeum.se/upplev/ samt i utställningsfaktan.  
Pdf:er finns att ladda ner från universeum.se/ 
skola/planera-skolbesoket.

På egen hand-uppdrag leder du som lärare  
själv. Till din hjälp har du en väska med ett  
självinstruerande material framtaget av våra  
pedagoger. Väskan lånar du av oss och  
jobbar med i en timme tillsammans  
med dina elever i utställningen.
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktion med förslag på uppgifter.
 ● En loggbok.
 ● Två mäthjul.
 ● Ett 50 meter långt måttband.
 ● Fem 1,5 meter långa måttband.
 ● Fem röda metersnören.
 ● Tio 30 cm långa linjaler.
 ● Fem luppar.
 ● Fem gradskivor.
 ● Fem dynamometrar med olika mätområden.
 ● Två skjutmått.
 ● En termometer/hydrometer.
 ● Fem digitala tidur.
 ● Ett analogt tidur.

2. Samla eleverna och ge dem uppdrag att lösa. Du kan använda våra förslag på 
undersökningar (se nästa sida) eller ge eleverna egna uppgifter. Ni kan t ex göra:

 ● Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mät längd, massa, 
volym och tid med nutida och äldre måttenheter.

 ● Enkla tabeller och diagram. Upptäck hur de kan användas för att sortera data 
och beskriva resultat från enkla undersökningar.

 ● Enkla systematiska undersökningar. Planera, utför och utvärdera. 
 ● Mätningar. Ta reda på hur mätinstrument, som klockor, måttband och vågar, 
används i undersökningar.

 ● Dokumentation. Redovisa era undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter.

3. Se till så att allt material är tillbakalagt i väskan och återlämna den till Gästservice. 

TIPSA OSS!
I loggboken får du gärna skriva vad 
ni har använt utrustningen till. Skriv 
också gärna om du saknar något i 
väskan, från utrustning till fakta.
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UPPDRAGSFÖRSLAG
Mät och måtta innehåller inte färdiga uppdrag. Istället tillhandahåller vi utrustning 
som du kan använda precis som du vill, tillsammans med en rad förslag på 
undersökningar som eleverna kan göra.

HELA HUSET
LÄNGD
Mät hur långt det är från A till B (välj mätpunkter själv).

TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
Mät temperatur i luften och luftfuktighet på olika platser. Mät inte i akvarierna p g a 
smittorisken.

VINKLAR
Mät vinkeln i alla snurrdörrar. Hur stor vinkel är det om ni lägger ihop två av ”facken” i 
snurrdörrarna?

Mät Diagonalens (snedbanehissen från plan 1 till plan 7) vinkel.

VATTNETS VÄG
AREA, VOLYM OCH OMKRETS
Räkna ut volym på rutan i Insjön.

Identifiera vilken geometrisk form blåmesen tittar ut genom. Vilken är arean/volymen 
och omkretsen?

Räkna ut area, volym och omkrets på rutan vid vattenfallet bredvid skäggdoppingen.

DIAMETER OCH OMKRETS
Undersök olika trädstammars och grenars diameter.

Mät omkretsen på tunnorna på västkustbryggan. Är de lika stora? Hur stor är 
skillnaden i diameter?

Räkna ut diameter på havstulpaner och tjocklek på sjöstjärnearm i tunneln under 
Bryggan på väg mot Akvariehallen. Vilken är största och minsta havstulpanen?

LÄNGD
Mät på olika sätt hur långt det är från Lodjurshyddan till Bikupan. Vilket är det mest 
riktiga sättet att mäta? Varför?

Mät repet i trappan upp till Fjället.
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VINKLAR
Mät vinklarna i trianglarna som finns på väggen vid toppen av Diagonalen.

Mät vinkeln i taket på Njallan.

Mät vinkeln på sjöbodarnas tak.

AKVARIEHALLEN
ANTAL
Räkna hur många månfiskar det finns i Oceantanken.

Räkna antalet svartfenade revhajar i Oceantanken. Hur många är honor och hur 
många är hanar?

AREA, VOLYM OCH OMKRETS
Räkna ut hur långt det är runt Rockatanken. Vad har den för volym, area och 
omkrets?

Mät och räkna hur mycket vatten det ryms i de olika akvarierna. Undersök t ex Väster-
havet och Rockatanken.

DIAMETER
Räkna ut Rockatankens diameter.

LÄNGD OCH HÖJD
Undersök hur många barn det behövs för att nå från ena sidan av Västerhavsakvariet 
till den andra.

Mät med olika hjälpmedel hur lång Västerhavsakvariets ruta är.

Mät eller räkna ut hur hög Västerhavsrutan är.

Titta upp i taket på valhajen där. Hur lång är den?

Undersök hur många skor som behövs för att nå från ena sidan av Oceantanken till 
den andra. Hur många meter är det?

VINKLAR
Räkna ut vinkeln i akvarietunneln.
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DÖDLIGA SKÖNHETER
LÄNGD
Undersök vilken orm som är längst och vilken som är tjockast. Vilken är störst? Vad 
menas med störst?

Mät eller räkna ut hur långt ormskelettet är som finns strax utanför Dödliga skönheter.

REGNSKOGEN
LÄNGD OCH HÖJD
Räkna ut hur hög Regnskogen är, från botten till glastaket.

Mät eller räkna ut hur långt det längsta bamuröret i ”bambuväggen” på plan 3 är. Vad 
har det längsta bamburöret för volym och diameter?

STORLEK
Leta efter småkryp och studera dem med lupp. Rita av dem. Hur stora är de?

Studera blad i Regnskogen i detalj. Rita av dem.

VINKLAR
Titta på olika blad. Vilken vinkel bildar sidonerverna med mittnerven?

Studera olika träd. Vilken vinkel bildar grenarna med stammen?

VOLYM
Mät tjockleken på olika akvarierutor i Regnskogen. Hur mycket plast går det åt för att 
gjuta en ruta?



GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktion med förslag på uppgifter.
 ● En loggbok.
 ● Två mäthjul.
 ● Ett 50 meter långt måttband.
 ● Fem 1,5 meter långa måttband.
 ● Fem röda metersnören.
 ● Tio 30 cm långa linjaler.
 ● Fem luppar.
 ● Fem gradskivor.
 ● Fem dynamometrar med olika mätområden.
 ● Två skjutmått.
 ● En termometer/hydrometer.
 ● Fem digitala tidur.
 ● Ett analogt tidur.

2. Samla eleverna och ge dem uppdrag att lösa. Du kan använda våra förslag på 
undersökningar (se uppdragsförslagen) eller ge eleverna egna uppgifter. Ni kan t 
ex göra:

 ● Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mät längd, massa, 
volym och tid med nutida och äldre måttenheter.

 ● Enkla tabeller och diagram. Upptäck hur de kan användas för att sortera data 
och beskriva resultat från enkla undersökningar.

 ● Enkla systematiska undersökningar. Planera, utför och utvärdera. 
 ● Mätningar. Ta reda på hur mätinstrument, som klockor, måttband och vågar, 
används i undersökningar.

 ● Dokumentation. Redovisa era undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter.

3. Se till så att allt material är tillbakalagt i väskan och återlämna den till Gästservice. 

MÄT OCH 
MÅTTA
Skola:

Bokad:

F–9
HH

TIPSA OSS!
I loggboken får du gärna skriva vad 
ni har använt utrustningen till. Skriv 
också gärna om du saknar något i 
väskan, från utrustning till fakta.



UPPDRAGSFÖRSLAG
HELA HUSET
Längd
Mät hur långt det är från A till B (välj mätpunkter själv).

Temperatur och luftfuktighet
Mät temperatur i luften och luftfuktighet på olika platser. Mät inte i akvarierna p g a 
smittorisken.

Vinklar
Mät vinkeln i alla snurrdörrar. Hur stor vinkel är det om ni lägger ihop två av ”facken” i 
snurrdörrarna?

Mät Diagonalens (snedbanehissen från plan 1 till plan 7) vinkel.

VATTNETS VÄG
Area, volym och omkrets
Räkna ut volym på rutan i Insjön.

Identifiera vilken geometrisk form blåmesen tittar ut genom. Vilken är arean/volymen 
och omkretsen?

Räkna ut area, volym och omkrets på rutan vid vattenfallet bredvid skäggdoppingen.

Diameter och omkrets
Undersök olika trädstammars och grenars diameter.

Mät omkretsen på tunnorna på västkustbryggan. Är de lika stora? Hur stor är 
skillnaden i diameter?

Räkna ut diameter på havstulpaner och tjocklek på sjöstjärnearm i tunneln under 
Bryggan på väg mot Akvariehallen. Vilken är största och minsta havstulpanen?

Längd
Mät på olika sätt hur långt det är från Lodjurshyddan till Bikupan. Vilket är det mest 
riktiga sättet att mäta? Varför?

Mät repet i trappan upp till Fjället.

Vinklar
Mät vinklarna i trianglarna som finns på väggen vid toppen av Diagonalen.

Mät vinkeln i taket på Njallan.

Mät vinkeln på sjöbodarnas tak.

AKVARIEHALLEN
Antal
Räkna hur många månfiskar det finns i Oceantanken.

Räkna antalet svartfenade revhajar i Oceantanken. Hur många är honor och hur 
många är hanar?


