
        Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- adjektiv - motsatsord. 

- muntligt berättande. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- mer om adjektiv och 
motsatsord. 

- att berätta fakta om mitt 
landskapsdjur så att kompisarna 
förstår. 

Arbetsformer 
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig …

Svenska 

Dokumentation 

Det här ska jag spara för att  
visa vad jag har lärt mig. 

Ett papper där jag har skrivit 
motsatsord.

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan räkna jämföra, uppskatta och 
mäta omkrets. 

kan jämföra area. 

Skolstil 

Vi skriver  
motsatsord 

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Tystläsning 

Jag läser 
i min lådbok

Högläsning 

Vi samtalar om  
det lästa

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- jämföra, uppskatta och mäta 
omkrets. 

- jämföra area. 

- problemlösning. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att jämföra, uppskatta och mäta 
omkrets. 

- att jämföra area. 

Matematik 

Arbetsformer 
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig …

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan skriva motsatsord:  
falsk/äkta, lätt/tung 

Dokumentation 

Det här ska jag spara för att  
visa vad jag har lärt mig. 

Ett mattepapper där jag har övat 
på omkrets och area.  

Film 

Vi ser på  
Livet i Bokstavslandet 

Begrepp vi kommer att samtala om… 

omkrets, area, mäta, centimeter, kvadratcentimeter, kvadrat, rektangel

Problemlösning 

Vi övar på 
olika strategier

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

NOMP 

Jag övar på  
omkrets och area

Mattepapper 

Jag övar på  
omkrets och area 

Redovisning 

Vi övar på att 
redovisa

Djurspanarna 

Vi arbetar med 
veckans text 

Matteboken 

Jag lär mig om  
omkrets och area

Spel 

Vi övar på 
omkrets och area



    Min planering 
vecka 42-43

Förmågor 
Denna planeringsperiod kommer du att utveckla din förmåga att... 

Svenska 

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.  

- Jag övar på motsatsord. 

- anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang. 

- Jag övar på att redovisa. 

Matematik

Historia och Geografi

- använda uttrycksformer för att samtala om och redogöra. 

- Jag övar på omkrets och area. 

- använda och analyser matematiska begrepp. 

- Jag övar på att förstå begreppen - omkrets och area. 

Historia och Geografi

- analysera omvärlden med hjälp av kartor. 

- Jag lär mig om Smålands namngeografi. 

- använda olika tolkningar av tidsperioder och kulturmöten. 

- Jag lär mig om Småland förr och nu. 

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- Småland förr och nu, i sånger, 
barnlitteratur och filmer. 

- kartkunskap. 

- att flytta inom ett land och mellan 
länder. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att jämföra livet förr och nu. 

- att hitta i en kartbok. 

- att beskriva varför människor flyttar. 

Arbetsformer 
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig …

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Film 

Vi lära oss om 
Småland

Kartkunskap 

Vi lär oss 
Smålands karta 

Högläsning 

Vi läser om  
Smålands historia  

iPad 

Vi övar på Sveriges  
namngeografi 

Bedömning 

Läraren och jag tittar på hur jag… 

kan berätta om Småland förr och 
nu. 

berätta om varför människor flyttar 
inom ett land och mellan länder. 

Dokumentation 

Det här ska jag spara för att visa 
vad jag har lärt mig. 

Ett papper där jag har skrivit och 
berättat om hur det var att leva i 
Småland förr och nu. 

Faktatext 

Vi läser och samtalar 
om det lästa

Begrepp vi kommer att samtala om… 

län, gränser, landskap, kulturarv, invandring, utvandring, Förenta Nationerna  


