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Årskurs 1 

I årskurs ett arbetar vi för att eleverna ska känna glädje över att få lära sig en konst, 

som gör att man kan ta del av andras tankar och känslor, var de än bor… ja, till och 

med få reda på litet om hur människor levde, tänkte och kände en gång för länge, 

länge sedan.  

Syfte 

Syftet med arbetet är: 

- Att eleverna ska få insikt om att skriftspråket är en helt fantastisk

uppfinning.

- Att eleverna ska lära sig och öva på läs- och skrivteknik.

- Att eleverna ska reflektera över hur det var innan människor kunde läsa och

skriva.

- Att eleverna ska fördjupa sitt kunnande om metoden för konstruktivt

kreativt tänkande som introducerades i förskoleklassen.

- Att eleverna ska hålla kontakten med minisarnas värld och tillsammans

planera och skapa en bild/modell av ett samhälle för minisar.
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Så här gör vi 

Höstterminen  

Eleverna får höra mer om Blixten och hans vänner (Tema 3 Hallsta - 

Pythagoras). Kapitel 7-9 handlar om att förstärka motivationen att lära sig läsa. 

De får också träna på ”ordbruk och bokstavsskötsel” genom att sy en 

jättemodell av en favoritbokstav, delta i en skattjakt där ledtrådarna kommer en  

efter en i en adventskalender och baka bokstavspepparkakor. (Tema 5 Hallsta - 

Den största uppfinningen) 

Vårterminen 

Under våren skapar eleverna ett samhälle till sina minisar (Tema 1 Hallsta - 

Minisar), de förbereder besöket på Pythagoras (Tema 3 Hallsta - Pythagoras) 

och fortsätter att arbeta med skrivandet genom att göra eget papper, pröva 

tryckkonsten och testa olika skrivverktyg och skrivunderlag. (Tema 5 Hallsta - 

Den största uppfinningen). 

Det kan också bli litet gemensamt pillande om man skulle komma över en gammal 

skrivmaskin. Även tangentbord till datorer är intressanta att undersöka. Men en 

enkel kulspetspenna kan också vara roligt att pilla isär. Se Pilla i Snilleblixtarnas 

grundkoncept (Arbeta med). I slutet av vårterminen använder ettorna sina nya 

färdigheter till att göra fina inbjudningskort, affischer och skyltar till 

Snilleblixtdagen. (Tema 14 Hallsta – Snilleblixtdagen) 
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