
        Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- ordklassen adjektiv. 

- sagor och myter. 

- att bearbeta skrivna sagor.  

- stavningsregler. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att göra textbearbetningar. 

- att stava till ord som jag ofta 
använder i mina texter.   

Arbetsformer 
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig …

Svenska 

Dokumentation 

Det här ska jag spara för att  
visa vad jag har lärt mig. 

En saga som jag har skrivit och 
bearbetat.

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan räkna addition med 
talsortsräkning. 

kan räkna addition med 
uppställning.  

Arbetsblad 

Jag övar på 
adjektiv 

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Sjunga 

Vi sjunger  
om ordklasser

Skolstil 

Vi skriver  
sagor.

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- addition med talsortsräkning. 

- addition med uppställning. 

- enkla tabeller och diagram. 

- problemlösning. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att räkna addition med 
talsortsräkning. 

- att räkna addition med 
uppställning. 

- att läsa av tabeller och diagram. 

Matematik 

Arbetsformer 
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig …

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan skriva sagor. 

kan stava till ord som jag ofta 
använder i mina texter.  

Dokumentation 

Det här ska jag spara för att  
visa vad jag har lärt mig. 

Ett mattepapper där jag har räknat 
addition med talsortsräkning och 
uppställning.  

Textbearbetning 

Vi förbättrar 
det skrivna 

Redovisa 

Vi övar på att 
redovisa 

Begrepp vi kommer att samtala om… 

addition, uppställning, talsorter, tabell, tabellhuvud, cirkeldiagram, stapeldiagram

iPad 

Vi övar på 
tabeller och diagram

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Matteboken 

Vi övar på  
uppställning

Mattepapper 

Jag övar på  
problemlösning 

Högläsning 

Vi samtalar om  
det lästa

Tystläsning 

Jag läser i  
min lådbok

Räkna med OS 

Vi läser av diagram 
och räknar

Stavningsregler 

Vi övar på  
dubbelteckning

Schlagerspelet 

Vi övar på 
addition



    Min planering 
vecka 10-11

Förmågor 
Denna planeringsperiod kommer du att utveckla din förmåga att... 

Svenska 

- formulera dig i skrift.  

- Jag övar på att skriva sagor. 

- Jag övar på stavningsregler. 

Matematik

Historia

- använda matematiska metoder för att göra uträkningar. 

- Jag räknar addition, talsortsräkning och uppställning. 

- använda matematikens uttrycksformer. 

- Jag övar på att läsa av tabeller och diagram. 

Historia

- använda en historisk referensram. 

- Jag lär mig om Jönköpings historia. 

- använda historiska begrepp. 

- Jag undersöker hur människor levde för cirka 100 år sedan. 

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- Jönköpings historia. 

- kvinnor och mäns levnadsvillkor 
under olika tidsperioder. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- om hur kvinnor och män levde för 
100 år sedan.  

- om hur Jönköping såg ut och 
fungerade för  cirka 100 år sedan.  

Arbetsformer 
Så här ska vi öva för att jag ska lära mig …

Genomgångar 

Vi lär oss om 
Jönköpings historia 

Skapande 

Vi skapar i  
John Bauers anda

Musiklyssning 

Vi samtalar om 
musikens betydelse 

Film 

Vi lär oss om 
Jönköpings historia 

Länsmuseet 

Vi lär oss om  
John Bauer

Bedömning 

Läraren och jag tittar på hur jag… 

kan berätta om hur kvinnors och 
mäns levnadsvillkor såg ut för cirka 
100 år sedan,  

  

Dokumentation 

Det här ska jag spara för att visa 
vad jag har lärt mig. 

Ett papper där jag har skrivit och 
ritat om kvinnors och mäns 
levnadsvillkor för  cirka 100 år 
sedan.  

Padlet 

Vi skriver ord 
och fraser

Begrepp vi kommer att samtala om… 

historia, kultur, museum, konstnär, levnadsvillkor, industrier, Vättern, John Bauer  


