
 

Hej allesammans! 

Idag har vi varit och sett på 
”Blomsterspaning” med teatergruppen 
Markatta. Det var en kreativ föreställning 
med sång och musik och där vi som 
publik fick vara med på olika sätt. Barnen 
hade olika åsikter om hur föreställningen 
var men jag tror ändå att de fick något 
med sig hem. 


Vi går nu in i slutfasen av årskurs 1 och de sista veckorna lägger vi mycket 
tid på att lästräna och och öva upp flytet i läsningen. Vi ska även försöka 
hinna med ett sista besök på biblioteket. 


Vad har vi gjort under veckan som gått?


Vi har tränat på läsläxan här i skolan - både enskilt, i grupp och 
gemensamt.

För att träna vissa svåra moment inom stavning (o eller å, e eller ä, en 
eller två konsonanter) har barnen skrivit ord som jag dikterat. Efteråt 
analyserar vi varje ord och dess stavning för att barnen ska befästa 
stavningen och lära av sina ev misstag. Barnen får på detta sätta träna 
på att förklara varför hall stavas med två ”l” och hals bara med ett ”l”. 

Vi har fortsatt med vår saga; ”Prinsessan i New York”. Barnen har 
gemensamt planerat ramen för sagan; vilka 
personer/djur ska finnas med? vilka problem 
stöter de på? hur ska allting sluta? I 
smågrupper har barnen sedan fått skriva 
olika inledningar på sagan med stöttning av 
mig. Trots att ramen är densamme för 
allihop ser sagorna väldigt olika ut. 
Fortsättning följer….

I onsdags hade vi tvärgrupper och arbetade 
med musik, experiment och sagor. 

I vår högläsningsbok ”Bröderna Lejonhjärta” har det blivit riktigt 
spännande! Vi befinner oss just nu i Katlagrottan…

Igår fick barnen röda och gröna kort som vi fortsättningsvis ska använda 
för att utvärdera arbetet under lektionerna. Grön lapp betyder att ”jag 
har gjort mitt bästa” och röd lapp betyder ”det finns saker jag kan göra 
bättre”. När de visat upp sina lappar får de enskilt fundera på; vad kan 
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INFORMATION: 

Läxa: 

Denna vecka får 
barnen själva välja 

om de ska göra 
läsläxa eller 

skrivläxa. Om man 
väljer läsläxa 

repeterar man i 
Munläs och fyller i 
läskortet. Om man 

väljer skrivläxa 
skriver man en 
egen saga på 

pappret som finns 
i mappen.  

________________ 

”Göra färdigt”: 

Håll utkik i 
barnens väska 

under kommande 
veckor. Vid behov 
(och om det är ok 
med er) skickar 

jag hem material 
som behöver 
göras färdigt 

innan 
sommarlovet.  



jag förbättra inför nästa skoldag? 


Nu önskar jag er alla en fin och solig helg!


Vänliga hälsingar 

Sofia 


