Pedagogisk planering
Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg, År 1
Att lära sig läsa och skriva är något av det viktigaste och roligaste du ska lära dig i
livet. I skolan under första läsåret kommer du att få lära dig att läsa genom att du
skriver. Och du ska få skriva på ipad! Våra ipads är lite magiska, de talar om för
dig vad du skriver... Spännande va?
Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i ämnet Svenska ligger till
grund för detta arbetsområde (lgr 11):
Inom detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:
 formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Kunskapskrav år 3:
- Eleven kan skriva enkla texter på dator.
- Eleven kan använda stor bokstav och punkt.
- Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och
förstärka sina budskap.
- Utifrån respons kan eleven bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt
sätt.
Centralt innehåll:
Läsa och skriva:
- Sambandet mellan ljud och bokstav.
- Alfabetet.
- Språkets struktur med stor och liten bokstav.
- Skriva på datorn.
- Enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin
text och göra förtydliganden.
- Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig:
- Starta din ipad och börja skriva i Skolstil.
- Känna igen alfabetets bokstäver och kunna deras ljud.
- Att skilja mellan stora och små bokstäver.
- Känna igen högfrekventa ord.
- Att skriva egna meningar på datorn och illustrera ( rita) bilder till.
- Läsa eller berätta texten för gruppen.
- Att samarbeta när du och din kompis skriver texter.
- Att använda stora/små bokstäver, mellanrum mellan orden och
radbrytning.
Bedömning:
- I detta arbetsområde bedöms du hur väl du klarar följande moment: (Detta
kan jag/ detta kan jag ibland, jag behöver träna lite till/ detta kan jag inte,

-

jag behöver träna mycket.)
Du kan starta din Ipad och öppna upp Skolstil.
Du kan alfabetet. (du vet hur bokstäverna ser ut och hur de låter).
Du kan samarbeta.
Du använder dig av stor och liten bokstav i dina texter.
Du kan skapa texter där text och bild samspelar

Lärarens bedömning

Bedömningsmatris
Moment

Osäker/ du behöver
träna mer

Du kan alla bokstäver
och vet hur de låter.
Du känner igen de
bokstäver vi har arbetat
med och vet hur de låter
(v,i,s,a,o,m,e,r)
Du kan starta din ipad
och börja skriva i
Skolstil.
Du kan samarbeta med
kompis när vi skriver
texter.
Du kan skriva enstaka
ord på ipaden.
Du kan skriva meningar
på ipaden.
Du kan läsa igenom din
text och ändra den om
något blivit fel.
Du kan skilja på stora
och små bokstäver.
Du kan spara dina texter
på ipaden.
Du kan hämta sparade
texter och börja skriva i
samma dokument.

Ev kommentar från läraren:

Du är till stor del säker

Säker / Detta kan du

