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Värdegrunden

Under hela läsåret lyfter och jobbar vi med vår värdegrund – Trygghet, Demokrati, Empati och 
Ansvar. Det gör vi i vardagssituationer, på rast och i den fria leken och i undervisningen. 



Undervisningen och vår pedagogik
Från det konkreta till det mer 
abstrakta

Laborera – samarbeta – resonera 
själv, i par, halvklass och alla 
tillsammans.

Variation

Lärande handlar om att kunskaper ska repeteras 
och användas i olika kontexter för att få full 
förståelse.



Svenska

Läs och skrivutveckling utgår från att lära känna bokstäverna och deras ljud för att sen kunna ljuda 
ihop dem till ord. Vi jobbar med rim, sammansatta ord, första och sista ljudet, ordbilder. Eleverna 
börjar  läsa och skriva utifrån sina förutsättningar.



Matematik

Eleverna ges 

möjlighet att 

utveckla begrepp, 

upptäcka mönster, 

former, 
sortera 

och finna 
olika matematiska 

samband.



Bild
skapa och uttrycka sig i olika estetiska tekniker och former.



Naturkunskap
Naturupplevelser, naturupptäckter och experiment



Idrott och hälsa

Eleverna byter om till idrotten. Där får de lära sig lekar av olika slag, de tränar 
på olika grovmotoriska övningar, uppvärmning och avslappningar, sport och 

samarbete. 

Att på ett lekfullt sätt 

göra barnen 

medvetna om 

rörelse, hälsa och 

livsstil för deras 
välbefinnande. Varje 

vecka har vi idrott –

antingen ute eller i 

vår dramasal. Vi gör 

också utflykter till 
den närliggande 

skogen



Programmering

På ett lekfullt sätt lär sig eleverna grunderna i programmering. Vi börjar med 
analoga aktiviteter där begrepp som ”loop” och ”sekvens” får erfaras praktiskt för 
att sen gå till det digitala där samma begrepp används i blockprogrammering .



Digitala verktyg

Digitala verktyg används i all undervisning, både av oss lärare och elever. Eleverna erbjuds 
möjligheter att konstruera och skapa i iPad. Det kan handla om att skapa  berättelser med bild och 
text, skapa film, programmera, jobba med green screen (källkritik), bild och i matematiken. Eleverna 
jobbar oftast i par för att träna språk, samarbete och att lära av varandra.



Dessutom…

… gör vi mycket, mycket mer!!!

Både roligt och lärorikt. Vi går på 
utflykter, går på teater, spelar 
althorn, sjunger, har fester och 
fredagskul, leker, läser, pysslar, 
lär oss fakta och fantiserar, har 
teman och projekt, har rast …


