
Veckobrev 41 
Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________

Hej allesammans! 

Fredagen började som vanligt med morgonbön i Johannebergskyrkan. Dagens tema var tacksamhet och 
barnen fick sätta upp sina lappar, där de skrivit vad de är tacksamma för i sina liv. (se bilden till vänster).

Både barnen och jag är förundrade över hur snabbt en vecka går! Vi har haft en bra vecka som har 
innehållit både besök på Universeum och Stadsbiblioteket. 

På bambarasterna är 3:orna ansvariga för boden dit de andra 
barnen kommer för att låna leksaker (hopprep, bollar, styltor m 
m). Barnen turas om att ansvara enligt ett schema. Det är en svår 
uppgift och vi håller därför på att skriva ett brev som vi ska 
skicka till de andra klasserna där vi berättar vad som gäller; vad 
får man göra/vad får man inte göra.

Vi har fortsatt med miljöbeskrivningar. Barnen har själva fått välja en plats/ett ställe som de ska beskriva 
och samtidigt försöka använda många adjektiv. Till sin hjälp har de adjektivlistan som vi sammanställt 
gemensamt i klassen. 

Denna vecka har vi även gått igenom det krångliga sj-ljudet. Vi har tittat på fonomix ljud- och 
bokstavsalfabetet och konstaterat att det finns 16 (!) olika sätt att stava detta ljud, som vi också kallar 
”pustljudet”. Barnen har fått undersöka hur ljudet görs i munnen och vi har pratat om skillnaderna 
mellan tj-ljudet och sj-ljudet. Det förstnämnda (tj-ljudet) görs längre fram i munnen med nästan stängd 
mun och det sistnämnde (sj-ljudet) görs längre bak i munnen och men en mer rund mun. Vi har samlat 
en massa ord som innehåller sj-ljudet och kategoriserat dem i olika grupper, beroende på stavning (se 
bilden ovan). Vi har pratat om regler för stavningen och även om de undantag som finns - jag tror att vi 



får umgås med sj-ljudet resten av 
läsåret. Det ska inte vara lätt med 
stavning…

På matematiklektionerna har vi 
fortsatt att träna 
multiplikationstabellerna men även 
haft problemlösning. Barnen har i 
mindre grupper fått fundera över 
hur de tar sig an ett problem. Vilket/
vilka hjälpmedel kan man använda? 
Hur tar man sig an ett problem? De 
har fått klura och fundera och sedan 
delat med sig av sina tankar och 
strategier till klasskompisarna.

I övrigt har de även gått runt på sina 
olika stationer och haft kristendom, musik och engelska. De har även haft bild med Deborah. Veckan 
avslutades med idrott på Fysiken.

Inför veckan som kommer:

Information inför vecka 42 

Läxor: 
Engelska: läs sid 16-17 (chapter 7). Träna muntligt på orden: bed, beds, table, chair, chairs, mirror, rug, 
sofa 

Matte: träna multiplikationstabell 5 och 6. På fredag blir det test. På pappret finns alla tabeller men de ska 
bara träna 5:an och 6:an. Ett tips är att även träna på elevspel.se eller i appen ”King of math”. Finns säkert 
flera appar och sidor som jag inte känner till! 

Svenska: Munläs B - resterande sidor som handlar om sj-ljudet (läs fram till ”Läs ord med å-ljud). Vi har 
böcker av två olika upplagor - därför är det olika sidor beroende på vilken upplaga barnen har. Hoppas 
att detta inte ställer till problem för er. Fyll i läskortet. Viktigt att alla tränar på dessa sidor - när jag lyssnade 
på läsläxan märkte jag att ALLA behöver träna på dessa ord med sj-ljudet. Vill man läsa annat därutöver, är 
det mer än tillåtet! 

Tisdag:

Hemkunskap på temapasset. 

Fredag:

Idrott - ta med idrottskläder, vattenflaska, handduk 

Jag önskar er alla en fin helg! Hälsningar Sofia.   
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