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Året 2

I denna bok får eleverna repetera grundläggande begrepp från Året 1.  
Året 2 innehåller också nya moment som ger fördjupning i ämnet.

Om eleverna tidigare arbetat med boken Året 1 kommer de att känna igen 
visst innehåll, vissa bilder och övningar. Detta är en medveten tanke då vi i ti-
digare utvärderingar sett att lärare önskar mycket repetition för målgruppens 
elever. Om eleverna inte tidigare arbetat med Året 1, så möter de ändå grund-
läggande begrepp i Året 2 som gör det möjligt att tillgodogöra sig innehållet i 
denna bok.   

Året 2 inleds med övergripande fakta för att ge eleverna en överblick över 
detta abstrakta ämne. De följande kapitlen tränar olika tidsbegrepp var för sig. 
Varje kapitel bygger vidare på de tidigare kapitlen. Undervisningen underlättas 
om ni arbetar efter bokens ordning. Kapitelstrukturen är tänkt att ge en tydlig 
sammanfattning av vad ämnesområdet ”året” omfattar.

Illustrationerna i boken är konkreta och tydliga och används med fördel som 
samtalsbilder för att stimulera språkutveckling och utöka ordförrådet. Peda-
gogen har en viktig roll. Ge tid till samtal när ni tittar på bilderna tillsammans. 
Lyssna på hur eleverna tänker och vad de redan kan i ämnet.

Vissa begrepp illustreras med hjälp av en cirkel för att eleverna ska förstå 
att året med veckodagar, månader och årstider är som ett hjul som går runt. 
Boken innehåller också problemlösning där både läsförståelse och kunskaper 
sätts på prov. Vi rekommenderar också att ni använder tidsbegrepp regelbun-
det i vardagen.
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Bokens innehåll

 
Sidorna 4–7
Bokens första sidor ska ge eleverna en presentation av vad begreppet ”året” 
innebär och vad de kommer att träna på i denna bok. Samtala om bilderna och 
berätta att ett år motsvarar ett varv runt solen, varför det heter månad, att 
vi har fyra årstider och så vidare.

Sidorna 8–9
Eleverna drar streck från texten till rätt bild som återkoppling till föregående 
sidor.

Sidorna 10–19
Sidorna om årstiderna bäddar för en hel del samtal tillsammans. Använd  
illustrationerna som grund för ingående samtal. Vad kännetecknar respektive 
årstid? Vad kan man göra? Hur är vädret? Hur klär vi oss bäst?  Berätta också 
att vårt land är avlångt. När våren kommer i söder är det fortfarande vinter  
och snö i norr.

Sidorna 20–21
De här sidorna har inga bilder som hjälper förståelen och minnet. I en del  
grupper behöver läraren gå igenom orden tillsammans med eleverna. 

Sidorna 22–23
Vad tycker vi om att göra under de olika årstiderna? Skriv gärna en lista på  
tavlan under olika årstidsrubriker så får eleverna hjälp att välja när de sedan 
själva ska lösa uppgiften.

Sidorna 24–27

När under året firar vi olika högtider? Ge tid till samtal om bilderna. Kanske 
kommer samtalen även in på varför vi firar olika högtider.

Sidorna 28–39
Detta kapitel kräver en hel del färdighetsträning i form av att lära in månadernas 
namn, nummer och antal dagar. 
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Sidorna 40–43
Att arbeta med begreppet kvartal ställer ytterligare krav på abstraktion  
och förståelse. Det kan underlätta om eleverna har en kopia av sidan 40  
framför sig när de löser uppgifterna på sidan 42 och 43.

Sidorna 44–45
Dessa sidor kan ses som en kort repetition av vad boken hittills gått igenom.

Sidorna 46–51
Veckans dagar illustreras med hjälp av en cirkel för att eleverna ska förstå att 
dagarnas namn börjar om igen efter sju dagar. För att befästa dagarnas namn 
skriver eleverna dem i ramen, läser dem för en kamrat och tränar tills de kan 
veckans dagar utantill.

Kapitlet fördjupar träningen med arbetsuppgifter om vad som kommer före 
och efter vissa veckodagar samt att läsa av ett veckoschema.

Sidorna 51–55
Dygn är ett begrepp som kräver förklaring. Inled gärna med att lyssna in  
vad eleverna har för uppfattning om vad ett dygn är. Förbered sidan 54 med 
frågor och samtal om vad vi gör på olika delar av dygnet.

Sidorna 56–71
Här tränas datum och att läsa av almanackor, både dagblock och månadsblad.
Börja gärna med att gå igenom vad som menas med datum. (Ordet ”datum” 
kommer från latinet och betyder ”given, givet”, och kan definieras som dagangi-
velse, datering, ett dygns ordningsnummer i en viss månad eller år). 

De inledande samtalen förbereder uppgifterna: Vad innebär de röda dagarna?  
Var står veckans nummer? Hur många har namnsdag denna dag? 

Från att träna dagblocket går eleverna sedan vidare till månadsbladen där  
de söker information utifrån sidornas uppgifter.

Sidan 72
Eleverna utvärderar arbetet med boken. Samtala gärna enskilt eller i grupp  
för att få veta mer ingående vad som upplevdes lätt eller svårt.
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Sidorna 73–83
Sist i boken finns ett antal sidor för repetition där eleverna har möjlighet att 
påminnas om innehållet och bedöma sitt eget lärande. Pedagogen får hjälp att 
se elevernas kunskaper och kan utgå från dessa vid fortsatt planering.


