
        Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- verb. 

- strategier för att skriva   
berättande texter. 

- muntligt berättande. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- mer om verb - gå, hoppa 

- att skriva berättande texter. 

- att berätta om vardagsnära 
ämnen.  

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 en 
berättande text. 

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan räkna multiplikation och 
division. 

kan välja och använda rätt 
räknesätt vid problemlösning. 

Skolstil 

Vi skriver  
olika texter 

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Tystläsning 

Jag läser 
i min lådbok

Högläsning 

Vi samtalar om  
det lästa

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- multiplikation och division. 

- problemlösning. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- multiplikation och division med 5 
och 10 samt 3 och 6. 

- att välja och använda rätt 
räknesätt vid problemlösning . 

Matematik 

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

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan skriva berättande texter. 

Dokumentation 

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

Ett mattepapper där jag har löst 
matematiska problem. 

Penna och papper 

Jag skriver  
olika texter

Film 

Vi ser på  
Livet i Bokstavslandet 

Begrepp vi kommer att samtala om… 

multiplikation, division, produkt, kvot, täljare, nämnare, strategi, uträkning, svar

Miniwhiteboard 

Vi övar på 
problemlösning.

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

NOMP 

Jag övar på  
m & d

Mattepapper 

Jag övar på  
m & d 

Redovisning 

Vi övar på att 
redovisa

Djurspanarna 

Vi arbetar med 
veckans text 

Matteboken 

Jag övar på 
m & d

Arbetsblad 

Jag lär mig  
om verb

Spel 

Jag övar på 
m & d



    Min planering 
vecka 45-46

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

Svenska 

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift.  

- Jag övar på att skriva berättande texter. 

- anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang. 

- Jag övar på att redovisa. 

Matematik

Biologi

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik. 

- Jag övar på problemlösning. 

- använda matematiska metoder för beräkningar. 

- Jag övar på att räkna multiplikation och division. 

Biologi

- använda begrepp för att beskriva samband i kroppen. 

- Jag lär mig om människokroppens skelett och muskler. 

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- människokroppen - skelettets delar 
och funktion. 

- människokroppen - Hur fungerar 
våra muskler? 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- skelettets delar och funktion. 

- hur våra muskler fungerar. 

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

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Film 

Vi lära oss om 
människokroppen

Idrott 

Vi lär oss  
om våra muskler 

Skapande 

Vi lär oss om  
människokroppen 

Läsa och samtala 

Vi läser  
faktatexter

Bedömning 

Läraren och jag tittar på hur jag… 

kan berätta om skeletts delar och 
funktion. 

berätta om hur våra muskler i 
kroppen fungerar.  

Dokumentation 

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

Ett papper där jag har skrivit och 
berättat om skelettet och våra 
muskler.  

Arbetsblad 

Jag läser och skriver  
om människokroppen

Begrepp vi kommer att samtala om… 

skelett, leder, ben, muskler, kotor, nerver  


