Pedagogisk Planering
Projekt: Skåne och Sverige år 2-3

v:39-51 2018

Introduktion av innehåll:
Nu är det dags för oss att upptäcka Sverige! Vi inleder temat med att titta på
Skåne genom att belysa bland annat städer, natur, historia och sevärdheter.
Därefter fortsätter vi ut i Sverige. Under projektet kommer vi tillsammans skriva
en landskapstidning; där varje elev ansvarar för en faktaartikel om sitt
specifika landskap. Med Sverigefokus kommer vi fördjupa oss i ämnen som
historia, djur, natur, halmslöjd, matematik, mat och musik. Vi kommer att
lyssna och titta på berättelser och sagor, forma, bygga och rita samt skriva och
läsa för att på bästa sätt utforska vårt avlånga land.
Övergripande mål
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga
att arbeta så väl självständigt som tillsammans med andra. Undervisningen är
saklig och allsidig, undervisningen är inte ensidig till förmån för den ena eller
den andra åskådningen. Eleverna ska få kunskap och insikt i det svenska,
nordiska och västerländska kulturarvet.
Syfte:
SO – Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk
referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser
mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.
NO – Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att
veta mer om naturen.

Slöjd – Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika
hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.
Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där
tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Bild – Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättning att utveckla sin
förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap samt skapa
bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material.
Svenska – Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper i och om svenska språket. De ska få utveckla sin förmåga att skapa
och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Vidare ska
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker
och kritiskt värderar information från olika källor. I undervisningen ska eleverna
möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider.
Matematik – Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika
ämnesområden.
Detta kommer du att bedömas på:
Geografi:
 Din förmåga att använda karta, väderstreck och rumsliga begrepp för att
återge namn och beskriva lägen.
Biologi:
 Din förmåga att namnge några svenska djur.
Slöjd:
 Din förmåga att delta i slöjdarbete och bidra till att utveckla idéer med
hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bild:
 Din förmåga att använda några olika tekniker, verktyg och material för
att skapa och visa olika uttryck.
Svenska:
 Din förmåga att söka information ur någon anvisad källa och då återge
grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 Din förmåga att kombinera dina texter med bilder och därigenom
förtydliga och förstärka dina budskap.

Under projektet kommer du bland annat att:















Se film om Nils Holgersson
Lyssna på berättelser av barn från olika delar av Sverige
Lyssna på olika berättelser om Sverige och dess landskap
Bygga en stor Sverigekarta med hjälp av olika material
Lära dig om Sveriges karta och väderstrecken
Fundera på Svensk befolkningsstatistik
Prova på några olika svenska hantverk
Läsa och skriftligt återberätta olika fakta
Lära dig mer om svenska djur
Besök minst en sevärdhet i Skåne
Lära dig några olika historiska händelser/platser/personer
Skriva en faktaartikel om ett landskap
Lära dig allmänkunskap om Sverige
Sjunga några svenska visor och nutida sånger

