
Här bor vi, vem är ni? 
 

“Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” 
 
Syfte: Genom undervisningen ska ni ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och 
kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.  
 

Ämne  
v.2-7 

Centralt innehåll Kunskapskrav 

Geografi Ni ska jobba med europa, 
kartkunskap, klimat och 
vegetation. 

 

Fysik 
 
 
Biologi 

Ni ska arbeta om väder, luft 
och temperatur. 
 
Ni ska arbeta om huden och 
dess olika struktur och färg 
beroende på klimat. 

 

Bild Ni ska lära er om logotyper och 
göra ett portfolio 

 

Slöjd Ni ska göra ert eget monster  

Matematik Algebra, förberedelse inför 
nationella prov 

Eleven kan välja och använda 
fungerande matematiska 
metoder med anpassning till 
sammanhanget för att göra 
enkla beräkningar och lösa 
enkla rutinuppgifter inom 
aritmetik, algebra, geometri, 
sannolikhet, statistik samt 
samband och förändring med 
tillfredsställande resultat. 
 
Eleven har grundläggande 
kunskaper om matematiska 
begrepp och visar det genom 
att använda dem i välkända 
sammanhang på ett 
fungerande sätt. Eleven kan 
även beskriva olika begrepp 
med hjälp av matematiska 
uttrycksformer på ett 
fungerande sätt. I 
beskrivningarna kan eleven 
växla mellan olika 
uttrycksformer samt föra enkla 
resonemang kring hur 
begreppen relaterar till 



varandra. 

Tyska/Spanska 
Svensk/engelska 

Arbetar vidare i tyska och 
spanska.  
 
I svensk/engelska fokus på att 
skriva texter.  

 

Engelska Projekt USA 
 
Ni ska lära er fakta om USA 
 
Bedömning: 
 
Grade criteria for the work with 
the USA 
·Your work & effort during the 
lessons 
· Your respect for the deadline 
·  Layout – if you make a poster 
·  Language – fluency, spelling, 
correctness 
· Pronunciation 
·  Oral presentation - Keywords 
are OK but avoid reading from a 
script 
 

Förståelse/tillämpning - Eleven 
kan välja texter och talat språk 
från olika medier samt med viss 
relevans använda det valda 
materialet i sin egen produktion 
och interaktion. 
  
Muntlig framställning - I 
muntliga framställningar i olika 
genrer kan eleven formulera sig 
enkelt, begripligt och relativt 
sammanhängande. 
  
Realia - Eleven diskuterar 
översiktligt några företeelser i 
olika sammanhang och områden 
där engelska används, och kan då 
också göra enkla jämförelser med 
egna erfarenheter och kunskaper. 
  
 

Hem- och 
konsumentkunskap 

Ni ska arbeta med reklam   

Idrott och hälsa Inomhusspel, inomhussporter 
och  simning.  

Eleven kan delta i lekar, spel 
och idrotter som innefattar 
sammansatta motoriska 
grundformer i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina 
rörelser till viss del/relativt 
väl/väl till aktiviteten. 
 
Eleven kan i magläge simma 
150 meter och i ryggläge 50 
meter 

Svenska Ni ska göra en jämförande text 
om ungdomars levnadsvillkor.  

 

 
 
Bedömning:  

● Aktivitet under lektion i varje ämne 
● Biologi prov v.7 
● Fysik prov v.5  



● Hemkunskap inlämning v.7 
● Matematik - test varje vecka 
● Geografi - prov v.6 
● Svenska - inlämning v.7 av text  
● Engelska: instruktioner hittar ni på google classroom 
● Slöjd - ert monster ska vara klart v.7 

 
 
 


