
        Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- dubbelteckning, vas - vass. 

- muntligt berättande. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att stava rätt till 
dubbeltecknade ord: tack, 
hoppa, vass, lätta  

- att berätta fakta om mitt 
landskapsdjur så att kompisarna 
förstår. 

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. 

Ett papper där jag har skrivit 
dubbeltecknade ord. 

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan räkna subtraktion med 
uppställning och växling. 

Skolstil 

Vi skriver  
ord och meningar 

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Tystläsning 

Jag läser 
i min lådbok

Högläsning 

Vi samtalar om  
det lästa

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- huvudräkning - subtraktion med 
tiotalsövergång. 

- subtraktion med uppställning och 
växling. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att räkna subtraktion med 
huvudräkning. 

- räkna subtraktion med 
uppställning och växling. 

Matematik 

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

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan stava till dubbeltecknade ord: 
tack, hoppa, vass, lätta 

Dokumentation 

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

Ett mattepapper där jag har räknat 
subtraktion med uppställning och 
växling.  

Film 

Vi ser på  
Livet i Bokstavslandet 

Begrepp vi kommer att samtala om… 

subtraktion, differens, uppställning, växling, ental, tiotal, hundratal

iPad 

Vi övar på 
subtraktion

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

NOMP 

Jag övar på  
subtraktion

Mattepapper 

Jag övar på  
subtraktion 

Redovisning 

Vi övar på att 
redovisa

Djurspanarna 

Vi arbetar med 
veckans text 

Matteboken 

Jag lär mig om  
subtraktion

Spel 

Vi övar på 
subtraktion



    Min planering 
vecka 40-41

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

Svenska 

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.  

- Jag övar på att stava till dubbeltecknade ord. 

- anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang. 

- Jag övar på att redovisa. 

Matematik

Biologi och Geografi

- använda lämpliga metoder för att göra beräkningar. 

- Jag övar på att räkna subtraktion med uppställning. 

- använda och analyser matematiska begrepp. 

- Jag övar på att förstå begreppen - subtraktion, differens, växling 

Biologi och Geografi

- använda begrepp för att förklara samband i naturen. 

- Jag lär mig om Sveriges olika naturtyper. 

- göra geografiska analyser med hjälp av kartbok. 

- Jag lär mig att hitta i en kartbok. 

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- Sveriges olika naturtyper. 

- kartkunskap 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- om Sveriges olika naturtyper: fjäll, 
skog, åkermark, kust 

- att hitta i en kartbok. 

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

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Film 

Vi lära oss om 
Sveriges naturtyper

Kartkunskap 

Vi lär oss att  
hitta i en kartbok 

Måla 

Vi markerar olika 
naturtyper på en karta 

iPad 

Vi övar på Sveriges  
namngeografi 

Bedömning 

Läraren och jag tittar på hur jag… 

kan berätta om Sveriges olika 
naturtyper. 

Dokumentation 

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

Ett papper där jag har målat och 
berättat om Sveriges olika 
naturtyper.   

Faktatext 

Vi läser och samtalar 
om det lästa

Begrepp vi kommer att samtala om… 

kartkunskap, väderstreck, fjäll, skog, betesmark, sjö, hav,  


