
        Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- texter i form av lyrik. 

- strategier för att skriva 
berättande texter. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att skriva en berättande text 
med inledning, handling och 
avslut. 

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 
berättelse.  

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan markera och avläsa tal på 
tallinjen. 

kan skriva och storleksordna höga 
tal. 

Lyrik 

Vi läser 
dikter 

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Tystläsning 

Jag läser 
i min lådbok

Högläsning 

Vi samtalar om  
det lästa

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- markera och avläsa tal på tallinjen. 

- skriva och storleksordna höga tal. 

- subtraktion med uppställning och 
växling. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att markera och avläsa tal på 
tallinjen. 

- att skriva och storleksordna höga 
tal. 

Matematik 

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

Bedömning 

Läraren och jag tittar på 
hur jag… 

kan skriva en berättande text med 
inledning, handling och avslut. 

Dokumentation 

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

Ett mattepapper där jag har 
markerat och avläst på tallinjen. 

Berättelseskrivning 

Jag skriver  
en berättelse

Penna och papper 

Jag skriver  
korta texter 

Begrepp vi kommer att samtala om… 

tallinjen, avläsa, storleksordna, tusental, subtraktion, uppställning

Miniwhiteboard 

Vi övar på 
subtraktion 

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

NOMP 

Jag övar på  
subtraktion

Mattepapper 

Jag övar på  
att storleksordna tal 

iPad 

Vi skriver  
enkla dikter

Djurspanarna 

Vi arbetar med 
veckans text 

Matteboken 

Jag övar på 
tallinjen

Schlagerspelet 

Vi övar på  
statistik och addition



   Min planering 
vecka 9-10

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

Svenska 

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter. 

- Jag läser och samtalar om lyrik. 

- formulera mig i skrift. 

- Jag övar på att skriva berättelser. 

Matematik

Teknik

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik. 

- Jag övar på bråkräkning. 

- föra och följa matematiska resonemang. 

- Jag övar på begrepp - bråk, hälften, en tredjedel, enfjärdedel 

Teknik

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. 

- Jag lär mig om begreppen: teknik, utveckling, uppfinning.   

- analysera hur tekniken har förändrats över tid. 

- Jag övar på  att ordna tekniska saker i kronologisk ordning. 

Innehåll 

Vi ska arbeta med… 

- sortera teknik i grupper.  

- ordna tekniska saker i kronologisk 
ordning. 

Mål 

Jag ska lära mig… 

- att sortera teknik. Till exempel: 
glasögon och fönster, såg och sax. 

- att ordna tekniska saker i 
kronologisk ordning. 

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

Genomgångar 

Vi samtalar  
och förklarar

Film 

Vi lära oss om 
teknikens utveckling

Praktiskt 

Vi sorterar 
tekniska saker 

Skriva 

Vi skriver  
faktameningar 

Läsa och samtala 

Vi läser  
faktatexter

Bedömning 

Läraren och jag tittar på hur jag… 

kan sortera teknik i grupper. 

kan ordna tekniska saker i 
kronologisk ordning.  

Dokumentation 

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

Ett papper där jag har 
dokumenterat hur teknik kan 
sorteras.   

Arbetsblad 

Vi lär oss om 
hur teknik kan sorteras 

Begrepp vi kommer att samtala om… 

teknik, kronologiskt, utveckling, uppfinning, yrken 


