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Veckans mål år 1  Veckans mål år 1  Veckans mål år 1  

SO   

Vi lär oss skillnaden mellan 
diktatur och demokrati. Vi 

tittar närmare på Ryssland.   
  

SO   

Vi lär oss skillnaden mellan 
diktatur och demokrati. Vi 

tittar närmare på Ryssland.  

SO   

Vi lär oss skillnaden mellan 
diktatur och demokrati. Vi 

tittar närmare på Ryssland.  

SVENSKA  
Vi lär oss mer om meningar 

och begreppet 
meningsuppbyggnad.  

SVENSKA  
Vi lär oss mer om meningar 

och begreppet 
meningsuppbyggnad.  

  

SVENSKA  
Vi lär oss mer om meningar 

och begreppet 
meningsuppbyggnad.  

  

MATEMATIK  
Vi jobbar med talet 5 samt 
repeterar begreppen flest, 

färst och lika mycket.  

MATEMATIK  
Vi jobbar med talet 5 samt 
repeterar begreppen flest, 

färst och lika mycket.  

MATEMATIK  
Vi jobbar med talet 5 samt 
repeterar begreppen flest, 

färst och lika mycket.  

ENGELSKA  
Vi ser “Pick a colour” och 

pratar om begreppet familj 
och vad det innebär. Vi 
berättar om våra egna 

familjer.  

ENGELSKA  
Vi ser “Pick a colour” och 

pratar om begreppet familj 
och vad det innebär. Vi 
berättar om våra egna 

familjer.  

ENGELSKA  
Vi ser “Pick a colour” och 

pratar om begreppet familj 
och vad det innebär. Vi 
berättar om våra egna 

familjer.  
  

NO/TEKNIK  
NO: Vi målar våra lerälgar 
och bygger upp en miljö.  

  

Teknik: Jag lär mig om 
tekniska föremål som finns i 
köket och hur de fungerar.  

NO/TEKNIK  
NO: Vi målar våra lerälgar 
och bygger upp en miljö.  

  

Teknik: Jag lär mig om 
tekniska föremål som finns i 
köket och hur de fungerar.  

  

NO/TEKNIK  
NO: Vi målar våra lerälgar 
och bygger upp en miljö.  

  

Teknik: Jag lär mig om 
tekniska föremål som finns i 
köket och hur de fungerar.  

  
 

 

 

 

 

 

 



  

Veckans mål år 2-3  
  

Veckans mål år 2-3  
  

Veckans mål år 2-3  

Social studies  
Vi repeterar stenålder, 
bronsålder och järnålder.  

Social studies  
Vi repeterar stenålder, 

bronsålder och järnålder.  

Social studies  
Vi repeterar stenålder, 

bronsålder och järnålder.  

SWEDISH  
Jag lär mig om sj-ljudet. Jag 

fortsätter lära mig att 
reflektera kring en text från 

en annan kultur.  

SWEDISH  
Jag lär mig om sj-ljudet. Jag 

fortsätter lära mig att 
reflektera kring en text från 

en annan kultur.  

SWEDISH  
Jag lär mig om sj-ljudet. Jag 

fortsätter lära mig att 
reflektera kring en text från 

en annan kultur.  

MATHEMATICS  
2: Jag tränar på hälften så 

mycket och dubbelt så 
mycket.  

3: Jag tränar på att göra 
uppställningar av tal.  

MATHEMATICS  
2: Jag tränar på hälften så 

mycket och dubbelt så 
mycket.  

3: Jag tränar på att göra 
uppställning av tal.  

MATHEMATICS  
2: Jag tränar på hälften så 

mycket och dubbelt så 
mycket.  

3: Jag tränar på att göra 
uppställningar av tal.  

ENGLISH  
Jag tränar på att köpa mat 

på en restaurang på 
engelska och lär mig ord 

som har med mat att göra.  

ENGLISH  
Jag tränar på att köpa mat 

på en restaurang på 
engelska och lär mig ord 

som har med mat att göra.  

ENGLISH  
Jag tränar på att köpa mat 

på en restaurang på 
engelska och lär mig ord 

som har med mat att göra.  

SCIENCE  
Jag lär mig om hållbar 

utveckling och framtidens 
mat.  

SCIENCE  
Jag lär mig om hållbar 

utveckling och framtidens 
mat.  

SCIENCE  
Jag lär mig om hållbar 

utveckling och framtidens 
mat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veckans mål år 4-6  
SO  

Vi repeterar stenålder, järnålder och bronsålder.  

SVENSKA  
Jag tränar på att kommunicera, diskutera och argumentera. Genom att framföra min åsikt och lyssna på 

andras åsikter, fattar vi som klass gemensamma beslut kring vad som är viktigt i ett samhälle.  
  

ENGELSKA  
I continue with the assignment “The Door”. Finding descriptive words, starting to write a text containing 

these words.    
  

MATEMATIK 

4: Jag lär mig mer att omvandla och mäta längd.  
5: Jag lär mig att räkna area på en triangel.  

6: Jag övar på bråk, decimaler och procent.  

NO 

Biologi: Jag lär mig vad organismer och celler är. Jag lär mig också skillnaden mellan encelliga och 

flercelliga organismer och hur olika celler är uppbyggda.  
  

 

 


