
Mångvetenskapliga lärområden 

 

åk 1 känslor, socialt samspel, årstider, storyline, julkalender (i olika ämnen) 

åk 2 bondgården, skogen, klassiska sagor, människokroppen (känslor, psykiskt välmående), energi 
åk 3  Finland, djurpark med inhemska djur, skogen, Esbo 

åk 4 Norden 

åk 5 Europa, människokroppen, Antiken 

åk 6 skogen, hållbar utveckling, Asien & Afrika  
 

Gemensamt mattema och sorteringstema i åk 1-6. 
Utomstående besök från t.ex. Kierrätyskeskus 

 

Årskurs Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 

Tema Tidsmaskinen 

(årstider, 
månader) 

Bondgården Finland Norden Europa Företagsamhet och 
entrepenörskap 

Läroämne
n 

modersmål 
omgivningslär
a  
matematik 

bildkonst 
musik 

modersmål, 
omgivningslär
a slöjd, 
musik, 
bildkonst, 
matematik 

modersmål 
omgivningslära, 
bildkonst, 
matematik, 
slöjd,finska 

modersmål 
,omgivningslära, 
bildkonst 
,matematik, slöjd 

Omgivningslära: 
faktainnehåll 
 
Modersmål: Läsa 
och skriva 
faktatexter, digital 
kompetens, 
muntliga 
presentationer 
(Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens). 

 
Matematik: 
Vardagskompeten
s (planera resa) 
 
Finska: Stöda 
ämnesinnehållet. 
Gå igenom 
vokabulär på 
finska. 

Omgivningslära: 
Företagsbyns 
materialpaket 
 
Samhällslära: 
Företagsbyns 
materialpaket 
 
Modersmål: 
Presentationer, skriva 
CV, arbetsintervju 
 
Matematik: Räkna 
procent (skatter, priser, 
ränta) 

Mål K1-K5 

-musicera i 
grupp (musik) 
-diskutera 
egna bilder & 
ge 
kamratrespon
s (bk) 
-iaktta 
omgivningen 
(OMG) 
-använda 
matematik vid 
problemlösnin
g  

K1-K7 

-pröva olika 
material och 
öva olika 
tekniker (bk) 
-
textförståelse, 
producera 
text, kunna 
uttrycka sig 
(mo) 
-arbeta i 
grupp (omg) 
-självständigt 
räknande och 
att hitta 
kreativa 
lösningar 
(ma) 
 

5.Att läsa olika 
slag av 
texter.(mo) 
4.presentera 
lösningar och 
slutledningar på 
olika sätt(ma) 
3. Att hålla en 
förberedd 
presentation.(m
o) 
4. Att ta emot 
och ge respons 
på egen och 
andras 
kommunikation 

(mo) 
14. söka 
information från 
olika 

5.Att läsa olika 
slag av texter(mo) 
3. Att hålla en 
förberedd 
presentation.(mo) 
4. Att ta emot och 
ge respons på 
egen och andras 
kommunikation(m
o) 
14. Söka 
information från 
olika informations 
källor(ol) 
13. Tolka och 
göra tabeller och 
diagram(ma) 
4.Presentera 
lösningar och 
slutledningar på 
olika sätt(ma) 

Modersmål:  
- Eleven kan hålla 
en kort förberedd 
presentation eller 
ett 
diskussionsinlägg  
- Eleven kan 
sammanfatta, 
bearbeta samt 
återge centralt 
innehåll i olika 
texter 
- Eleven använder 
olika medier och 
textmiljöer samt 
lämpliga strategier 
vid 
informationssökni
ng 

Omgivningslära:  

Omgivningslära: 
- Eleven kan använda 
och tolka olika konkreta 
modeller, kan använda 
abstrakta modeller, t.ex. 
företagsbyn. 
Samhällslära: 
- Eleven förstår 
betydelsen av 
gemensamma spelregler 
och kan följa dem 

- Eleven kan ge exempel 
på betydelsen av arbete 
och entreprenörskap för 
att säkra en utkomst för 
familjen och för att 
garantera ett fungerande 
samhälle 

- Eleven kan motivera sin 
penninganvändning och 
sina konsumtionsval och 



informations 
källor(ol) 
1.Nämna 
orsaker till 
varför man talar 
svenska och 
finska i 
Finland(fi) 
13.Tolka och 
göra tabeller 
och 
diagram(ma) 
8.tolka bilder 
och diskutera 
bilder(bk) 

8.Tolka bilder och 
diskutera 
bilder(bk) 
 

- Eleven kan 
beskriva naturen i 
Europa och 
identifiera de 
vanligaste växt-
och djurarterna 
och livsmiljöerna 
som är typiska för 
dem. 
- Eleven kan 
namnge olika 
regioner i Europa, 
samt kartbilden av 
dem. 
Finska 

- Eleven kan 
skapa 
sammanhängande 
texter med ett 
varierande och för 
ändamålet 
passande språk 
kring välbekanta 
ämnen.  
- Eleven kan hålla 
muntliga 
anföranden. 
Eleven kan föra 
talan i en grupp. 
Eleven kan 
omformulera sig, 
använda 
synonymer och 
diskutera 
betydelsen av 
ord.  
Matematik: 
- Eleven kan välja 
ett lämpligt 
mätredskap och 
bedöma 
resultatets 
rimlighet.  

berätta hur 
konsumtionsvalen 
påverkar andra 
människor och miljön. 
Eleven kan också 
bedöma sambandet 
mellan konsumtion och 
sparande. 
- Eleven kan ge exempel 
på hur olika medier kan 
användas för att påverka. 
Modersmål: 
- Eleven kan använda sig 
av sin röst, rikta sitt 
budskap och ta kontakt i 
olika 
kommunikationssituation
er samt modifiera sin 
kommunikation efter 
behov och ta andra i 
betraktande.  
- Eleven kan uttrycka 
sina tankar och åsikter i 
välbekanta 
kommunikationssituation
er. 
- Eleven kan ge uttryck 
för sina idéer och tankar i 
grupp, kan hålla en kort 
förberedd presentation 
eller ett 
diskussionsinlägg och 
deltar i dramaverksamhet 
Matematik: 
- Eleven kan använda 
positiva rationella tal och 
negativa heltal. - uttrycka 
enkla tal som står i 
bråkform och 
decimalform i 
procentform - skriva 
enkla procenttal i 
bråkform och 
decimalform - uttrycka 
samband mellan 
bråkform, decimalform 
och procent - räkna enkla 
rabatter och prisökningar 
 

 

 

 

 

 


