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Vilken spännande byggnad! Titta på den, den ser ju inte alls ut som de andra byggnaderna.                      

Hur många olika geometriska former kan vi hitta i byggnaden? 

Till eleven 
Tänk på att redovisa så noggrant ni kan när ni 

arbetar med uppgifterna runt Fatburen. Fotografera 

gärna eller rita av för att visa på figurer eller 

begrepp. 

Matematiskt innehåll 
geometriska figurer, area, volym, omkrets, bråk,  
procent, symmetri, förhållanden, linjediagram 

Material 
linjal, ev. miniräknare, kamera  
 
Studera Fatburen 
Som du ser har Fatburen en annorlunda form 

jämfört med hur de flesta hus ser ut.  

1. Vad är den mest slående skillnaden mellan 

Fatburen och de flesta andra hus?  

2. Vad har byggnadens bottenvåning för form? 

Hur kan ni testa det ni tror?  

3. Titta på taken. Hur ser takens sidor ut? Vad 

kallas formerna? 

4. Titta på fönstergluggarna. Hur skulle du vilja 

beskriva formen på gluggarna? Vilka 

geometriska figurer är de uppbyggda utav? 

5. Kan du hitta några andra former på 

byggnaden? Vad kallas de?  

Rita dem eller fotografera! 

6. Alla sidor av Fatburen är symmetriska. Hur 

skulle man kunna dra en symmetriaxel? 

7. Fatburen är ett exempel på en förrådsbod. De 

var oftast uppställda på stolpar. Se teckning 

nedan på Älvrosgårdens stolpbod.  Varför tror 

du att de var byggda på det sättet? 

 

 

 

 

 

 
 

Faktaruta                                    
Fatburen byggdes 1893 på Skansen som en 

kopia av en förrådsbod från 1600-talet.          

Den är en herrgårdsmässig motsvarighet till 

bondgårdarnas härbren och stolpbodar. 

Benämningen fatbur eller fatabur har 

medeltida ursprung i betydelsen förrådshus. 

eller klädkammare.  
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Hur stor är Fatburen? 
Ni ska nu titta på måtten på byggnaden. En del 

mått behöver du uppskatta. Tänk efter hur ni ska 

gå tillväga. 

8. Mät längden på sidorna på bottenvåningen.  

9. På 1600-talet uttryckte längder i enheten famn 

som är 178 cm. Hur långa är sidorna uttryckta i 

famnar? 

10. Hur förhåller sig längden på sidorna på 

bottenvåningen till längden på sidorna på 

övervåningen? Försök att uttrycka förhållandet 

både i bråk och i procent.  

11. Hur förhåller sig arean av bottenvåningen till 

arean på övervåningen? Försök att uttrycka 

förhållandet både i bråk och procent.  

12. Tänk dig nu att ni skulle ställa er runt Fatburen. 

Hur många av er behövs för att nå hela vägen 

runt? 

13. Hur hög är bottenvåningen? Fundera också på 

varför bottenvåningen börjar där den börjar. 

14. Hur hög är andra våningen? Fundera på hur 

den andra våningen kan se ut! 

15. Tror du att det finns en tredje våning inuti 

Fatburen? Förklara hur ni tänker! 

*Om du hinner: 
16. Hur många m3 hö tror du man kan skulle 

kunna förvara i denna bod? Du får ta med i 

uppskattningen att man ska kunna gå in 

och ut, osv.  

17. Tänk dig att det regnar in och byggnaden fylls 

sakta med vatten. Gör ett diagram över hur 

vattenhöjden ökar med tiden. Sätt 

vattenhöjden på y-axeln och tiden på x-axeln.  

 
 

 

 

 


