
Hej allesammans! 
Tänk att vi fick några dagar med is och snö 
innan det återigen var dags för det klassiska 
Göteborgsvädret… Det är fascinerande att se 
hur kreativiteten och fantasin blomstrar av 
en skolgård med snö och is; de har byggt 
snögubbar, snölyktor, åka ”skridskor” på isen, 
dragit varandra på pulka m m. Trots att 
”stora gården” var full av barnen höll alla 
sams och hade roligt tillsammans.  

Matematiken i klass 1 

Under veckan som gått 
har vi fortsatt vårt arbete 
med Vektorappen. Jag 
bifogar (via mail) några 
bilder så att ni kan se 

några av de områden som appen berör. Alla barn har kommit olika 
långt i arbetet och några kanske tycker att det ser alltför avancerat ut 
men syftet är först och främst att barnen ska lära sig att se struktur och 
mönster i de olika övningarna. Forskning visar att de barn som lyckas 
väl i matematiken är de som har förmågan att se struktur och 
mönster och därför lägger vi mycket kraft och energi på detta, både via 
appen men även i mer konkreta övningar i klassrummet. Vi har t ex 
fortsatt vår gemensamma ramsräkning 0-100 och även gjort en lek för 
att träna detta. Barnen har även fått träna på att hitta strategier för att 
räkna antal; jag visade barnen ett antal föremål (25 st) och de fick 
därefter ge förslag på olika strategier för att räkna föremålen. Jag fick 
flera olika förslag; 

- ”Jag skulle bara räkna dem så här, med fingrarna” 

- ”Jag skulle lägga dem i 5-grupper” 
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- ”Jag skulle lägga dem på en rad…. tio i varje rad… och sen räkna dem” 

- ”Jag skulle räkna och ta bort varje sak som jag räknade så att jag skulle veta vilka jag redan 
hade räknat…” 

Efter gemensam diskussion kom vi fram till att det är viktigt att HA en bestämd strategi när 
man räknar så att det inte blir fel. Därefter räknade vi gemensamt genom att lägga dem i 5-
grupper, rader om 10 och även att plocka bort de föremål vi redan räknat.  

Vad har vi mer haft för oss under veckan? 

- vi har läst ur vår nya bok om ”Munken och Kulan” 

- sett på film om våra olika årstider 

- gjort en enkät som handlade om hur barnen trivs på skolan (trygghet, kompisar, lektioner, 
bamba m m) 

- vi har börjat illustrera vår gemensamma berättelse; ”Kattsjöjungfrun och bläckfisken” 

- skrivit ord på lappar som vi sedan klistrat upp på planscher 

Måste skriva något om den sista punkten (skriva ord)… Önskar att ni 
hade varit med och sett och hört barnens engagemang när de även 
började leta ord i klassrummet och i kapprummet. De ”sprang” ut i 
kapprummet och kom tillbaka med andan i halsen för att säga att 
”Jag kan skriva skåp”, ”Jag kan skriva toalett”. I stunder som dessa 
blir det väldigt uppenbart varför man valt just läraryrket!  

(På bilden ovan kan ni se hur många ord vi skrivit och fler lär det bli…) 

____________________________________________________________________________ 

I barnens mappar finns lappar från fritids ang jullovet. Fyll i och skicka tillbaka till skolan så 
snart som möjligt.  

Stort tack för all respons kring barnens läsutveckling - det var så spännande att läsa detta! Min 
förhoppning med denna repetitionsläxa var att de skulle befästa de ljud vi arbetet med men 
också att de skulle upptäcka hur mycket de lärt sig sedan skolstarten i augusti. Därför är det 
extra roligt att läsa att flera av barnen har upptäckt glädjen i att kunna läsa och att de också 
fått syn på sin egen läsutveckling! 



Nu önskar jag er alla en riktigt trevlig helg (och hoppas att ni orkat läsa det långa 
veckobrevet…) 

Hälsningar Sofia


