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Beskrivning
Författare: Göran Svanelid.
Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11!
Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I
Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av
uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven
ligger på i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Serien består av tre Tummen Upp! SOböcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap. Böckerna innehåller också
en kunskapsöversikt i matrisform. Till varje bok finns bedömningsstöd och facit att ladda ned
utan kostnad.
Läs mer
Lgr11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som
eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6 innehåller
uppgifter som utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågor och kartlägger hur eleven ligger
till i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. Kunskapskraven är tydligt
presenterade på varje sida i anknytning till uppgifterna. Dessutom finns användbara matriser
som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Till böckerna finns bedömningsstöd och
facit att ladda ner som pdf-filer. I bedömningsstödet finns exempel på elevers E-, C- och Asvar på ett flertal uppgifter.
Tummen upp! SO kartläggning åk 6 kan med fördel användas som en förberedande
kartläggning av elevernas kunskaper i SO inför de nationella proven eller som underlag för

utvecklingssamtal och betygsättning.
Tummen upp! Geografi och Samhällskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger
elevernas ämnesspecifika förmågor i Geografi genom att eleven får analysera hur naturens
egna processer och människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer. Här tränas och
kartläggs eleverna också på att värdera olika lösningar i hållbarhetsfrågor. Sveriges och
Europas geografi är i fokus.
I Samhällskunskap utvecklas och kartläggs elevens förmåga att kritiskt granska källor,
analysera olika samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera
utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Boken tar upp det centrala innehållet i geografi och samhällskunskap för åk 4-6 i Lgr11 på ett
balanserat sätt.
Tummen upp! Historia kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika
förmågor i Historia. Här tränar eleven att se och beskriva orsaker och konsekvenser, samband
mellan tidsperioder och historiens påverkan på nuet. Andra färdigheter är ett kritiskt
förhållningssätt till källor och historiebruk samt att till använda historiska begrepp.
Boken tar upp det centrala innehållet för Historia åk 4-6 i Lgr11 på ett balanserat sätt.
Uppgifterna till de tidsperioder som brukar behandlas i åk 4 är lite lättare. Det finns en
progression i uppgifterna och tyngdpunkten i kartläggningen handlar om Sverige under 1600-,
1700-talen. Därför passar häftet bra att använda som en övningsbok genom hela åk 4-6 eller
som ett kartläggningsmaterial i åk 6. Häftet rör sig även på ett övergripande plan i ämnet med
till exempel i kapitlet Perioder och begrepp. Där får eleven arbeta med begrepp som
förändring, likheter, skillnader, orsaker, konsekvenser och kronologi.
Tummen upp! Historia kartlägger eleverna i förhållande till kunskapskraven i Historia. På
varje uppslag finns kunskapskraven som uppgifterna kartlägger angivna nedtill. I slutet av
boken finns en användbar matris för elevens totala kunskapsöversikt i ämnet.
Tummen upp! Religionskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas
ämnesspecifika förmågor i Religionskunskap. Här tränar eleven att beskriva likheter och
skillnader samt att se samband mellan världsreligionerna. Eleverna bearbetar religiösa och
etiska begrepp, resonerar kring livsfrågor och förklarar fornskandinaviska religiösa spår i vår
samtid.
Boken tar upp det centrala innehållet för Religionskunskap åk 4-6 i Lgr11. Uppgifterna handlar
om centrala tankegångar bakom

Annan Information
Tummen Upp! SO. Religionskunskap kartläggning åk 6. Till dig som använder detta facit.

Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det ”Elevens svar”. Det beror på
att man kan svara på olika sätt. På en del frågor står det ”Exempel på svar”. Det betyder att det
kan finnas flera rätta svar än det som står här i.
. del av samhällsdebatten och följa populärvetenskapliga föreläsningar med några av Sveriges
mest framstående talare. Hos oss kan du – när du vill – se en föreläsning eller ta plats som
publik på ett seminarium. UR Samtiden deltar i debatter och plockar upp snackisar i
traditionella och nya medier. Kontakta redaktionen.
Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6, Kartlägg elevernas kunskaper efter
nya kunskapskraven enligt Lgr 11! Många elever har problem med att analysera, resonera och
arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika
förmågor just på den här typen av uppgifter.
or ! d i 0 s slag 0 –1 sför 0 : 7 ing g n n ni lös d dle l och n ha del r a o lär gsm d a n ök mni t
U dö be ! HET Y N SO•S störst chans att uppleva The Big 5 2 En säker väg till kunskapsmålen
Med SO-serien får du ett material som fokuserat tar eleverna till kunskapsmålen i SO. Alla
kunskapsområden finns med, och de unika.
böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap. Bö. den har annonsen ar
inaktiv. -, 84 :-. 2016-01-07, Böcker & Tidningar, Stockholm, Säljes, [F], spara. Tummen upp!
SO Religionskunskap kartläggning åk 6 .-böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och
Religionskunskap. Bö. den har annonsen ar.
N o K. 9789127422117. 850:- PULS Religion. N o K. 9127617335. 250:- Punkt SO Religion
Stadiebok Grundbok 1-3. Gl. 9789140660121. 960:- Skåneboken .. Tummen upp! Engelska åk
6 kartläggning. Lib. 9789147104536. 295:- What's up? 4 - Textbook (T). Sano. 9789162272463.
610:- Wings 6 Green - Textbook (T).
1 sep 2016 . I So och No använder årskurs 4-6 ”Tummen Upp”, samt tidigare/gamla nationella
prov. . Religionskunskap. 90. 88. 88. Samhällskunskap. 90. 88. 94. Slöjd. 100. 100. 94.
Svenska. 90. 88. 88. Svenska som andraspråk. -. -. -. Teknik. 100. 88. 94 ... behov av att
kartlägga elevens kunskaper och svårigheter.
Men Moa Niemi bet ihop och bidrog med ett viktigt mål när IBK Boden gjorde en rivstart på
det nya året: 6-5 (1-3, 2-1, 3-1) mot Umeå City.- Moa kände. .. En stor genetisk kartläggning av
landets diabetiker inleds nu för att få svar på frågan varför vissa diabetiker får allvarliga
komplikationer och andra inte. 2010-02-26 05:.
29 sep 2017 . Eleverna var duktiga på att komma ut snabbt och ställa upp sig med sin ”hålla
handen-kompis” på uppsamlingsplatsen. . Studiedag 6 oktober. .. Åk 3 - Vecka 40. Hej! Här i
skolan flyter arbetet på bra. Den här veckan har vi tränat på multiplikation i matematik och
tränat på att läsa och skriva instruerande.
18 aug 2015 . 6. 3.2 Analys av förutsättningar och resultat. 7. 4. Kommungemensam
uppföljning och utvärdering. 8. 4.1 Kunskapsuppföljning årskurs 2. 8 . 4.6 Resultat och analys
av den årliga kartläggningen av elever som befaras inte nå kunskapsmålen och/eller ... Vi har
följt materialet ”Tummen upp”. ▫ Vi har lagt ner.
Åk 4 arbetar med visuella hjälpmedel, Skolverkets diagnosmaterial. Åk 4-5 läromedelslöst och
använde i stället mycket digitalt material. Åk 6 arbetade lärarna med 3-grupper. Skolverkets
språkportfolio . bokprat, Tummen upp, är några av de metoder och arbetsformer som används
i undervisningen. NO/TK – Teknikämnet.
Böckerna är till för att förbereda eleverna för ordinarie undervisning genom att träna på och
översätta vanligt förekommande begrepp i bl.a. matematik, NO och SO. Läs mer. Start-serien
riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på
gymnasiet men då mycket fokus lagts vid att.

Liber.se delar med sig av en Provlektion från Tummen upp i bild – ett bedömningsstöd för åk
6 Detta gör de eftersom det är Bildämnets dag i dag! Här kommer miniatyrbilder på
provlektionen som… Matplatsmöbler för utomhusbruk - IKEA.se. från IKEA.se. Att
undervisa i religionskunskap Skolans värdegrund och.
Textbearbetning och respons. Fånga förmågan passar dig som: – Vill ha ett praktiskt redskap
för att öva förmågorna i svenska och tydligt dokumentera att eleverna når kunskapskraven i
åk 3 och 6. – Vill ha tydliga stödstrukturer för lärandet som fungerar i många olika
sammanhang, men också frihet att bygga upp din egen.
Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6 av Göran 
Svanelid,. Magnus Koraen, Anna Lindstam hos Bokus.com. Outline. Headings you add to the
document will appear here. Download Tummen upp! SO Historia kartläggning.
tummen upp! engelska kartläggning åk 3 och bedömning grundskola år f. LIBER. 54 kr. Click
here to find similar . tummen upp! svenska kartläggning åk 4 6 och bedömning grundskola år.
LIBER. 59 kr. Click here to find . vill du sälja tummen upp! so religionskunskap kartläggning
åk 6? CAMPUSBOKHANDELN. 115 kr.
Geografi/Samhällskunskap åk 6 Kartläggning [pdf]. Göran Svanelid. Kartlägg består av tre.
Tummen Upp! SO-böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och. Geografi och.
Samhällskunskap kartläggning åk 6; Tummen upp! Historia kartläggning åk 6; Tummen upp!
Religion kartläggning åk 6. Göran Svanelid, Magnus.
Tummen upp! Geografi/Samhällskunskap åk 6 Kartläggning - Kartlägg elevernas kunskaper
efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11!Många elever har problem med att analysera resonera
och arbeta med öppna . Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker:
Geografi/Samhällskunskap Historia och Religionskunskap. Bö.
Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger vilken kunskapsnivå eleven ligger på i
förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker:
Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap. Böckerna innehåller också en
kunskapsöversikt i matrisform. Till varje bok finns.
proven i årskurs 6. Av 144 satta terminsbetyg i årskurs 6 var endast två ej godkända i ämnet
religionskunskap. Nationella proven för årskurs 3 i matematik och svenska .. Efter varje
provtillfälle sker en utvärdering av resultatet och de elever som har svårigheter följs upp. Vid
behov görs individuell pedagogisk kartläggning.
Förord. 3. Bakgrund. 4. Skolans koncept. 5. Skolans mål. 7. Skolans delmål för läsåret 20172018. 10. Arbetsplan för förskoleklassens verksamhet. 11. Arbetsplan för samverkan
förskoleklass och förskola. 12. Arbetsplan för föräldrasamverkan. 13. Arbetsplan för
utvecklingssamtal. 14. Arbetsplan för elevansvar och.
Tummen Upp! Religionskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas
ämnesspecifika förmågor i Religionskunskap. Här tränar eleven att beskriva likheter och
skillnader samt att se samband mellan världsreligionerna. Eleverna bearbetar religiösa och
etiska begrepp, resonerar kring livsfrågor och förklarar.
29 sep 2014 . Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11! Många
elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I
Tummen upp! får eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av
uppgifter. Övningarna i boken är utformade så att.
SO Religionskunskap kartläggning åk 6. Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker:
Geografi/Samhällskunskap, Historia och. Religionskunskap. Böckerna innehåller också en
kunskapsöversikt i Av Göran Svanelid. SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får
kopieras 1 9 Brottsbalken Snatteri. Stöld Förtal Rån Våld.
Grundskolan, åk 4-9. Ord och begrepp i SO-ämnena juni 2015

https://larportalen.skolverket.se. 1 (13). Modul: Att främja elevers lärande i SO. Del 3:
Ordförråd och begreppsutveckling i SO-ämnen. Ord och . I religionskunskap (åk 6) visas
kunskap i ämnet, enligt styrdo- ... Tumme-upp för positiva exempel och tumme-ner för.
6. Organisation. 11. Barn i behov av särskilt stöd. 12. Flerspråkighet och modersmål. 15.
Verksamheter. 20. Förskola. 22. Pedagogisk omsorg. 35. Fritidshem. 40 .. Elever åk 3 Elever
åk5 Elever åk 8. Elever gymnasiet åk 2. Föräldrar åk. 3. Föräldrar åk. 5. Föräldrar åk. 8.
Föräldrar, förskolan. Föräldrar, pedagogisk omsorg.
Böckerna är till för att förbereda eleverna för ordinarie undervisning genom att träna på och
översätta vanligt förekommande begrepp i bl.a. matematik, NO och SO. Läs mer Start-serien
riktar sig i första hand till nyanlända elever i åk 5-9 och elever på språkintroduktion på
gymnasiet men då mycket fokus lagts vid att.
Books Read Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 are very popular among
readers. The Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 Download book is
available in PDF, Kindle, Ebook, ePub, and mobi formats. You can get it for free with
download on this website. Immediately download not to run.
Köp böcker ur serien Tummen upp! SO Kartläggning åk 6: Tummen upp! SO
Religionskunskap kartläggning åk 6; Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6;
Grundskolan, åk 4-9. Ord och begrepp i SO-ämnena juni 2015
http://lasochskrivportalen.skolverket.se. 1 (13). Modul: Att främja elevers lärande i SO. Del 3:
Ordförråd . I religionskunskap (åk 6) visas kunskap i ämnet, enligt styrdo- kumenten, bland ...
Tumme-upp för positiva exempel och tumme-ner för negativa exempel.
Ny sökning. Det finns 149189 artiklar som stämmer in på sökbegreppet. Sökträffar är
sorterade på signum. Utskrift av hela sidan - välj Arkiv-Skriv ut eller tryck Ctrl-P. Utskrift av
enstaka poster- välj poster och tryck på knappen Skriv ut.
Göran Svanelid (2017) : "Upptäck Samhälle Lärarhandledning", "SO-serien Geografi Maxi",
"Upptäck Samhälle Arbetsbok", "Upptäck Europa Geografi Grundbok", "Tummen upp! SO
Historia kartläggning åk 6 .
www.naturskyddsforeningen.se/energifallet. Ett livsviktigt skolmaterial för en energismart
framtid! Lärarhandledning. Årskurs 7-9. På energifallet.se hittar du allt! . ämnes integrering
mellan NO- och SO-ämnena. .. annat beskriver det energins flöde från solen genom naturen
och samhället och tar upp begrepp som energi-.
Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 · Göran Svanelid, Magnus Koraen,
Anna Lindstam Häftad. Liber, Sverige, 2014. Jämför priser · Lägg boken i din Jämförelsekorg.
2.
Nya SO S Religion Den nya utgåvan för åk 7 utgår från den struktur och de
kunskapsområdena. Universitetslektor Göran Svanelid har under lång tid arbetat som Lgr 11:
Kunskapsområden i historia: Forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca .. SO ÅK 6
Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i.
4 apr 2016 . . they Konfessionell krigsmakt : predikan och bön i den svenska armén 1611-1721
dangerously want Morakniv sedan 1891 : från begrepp till varumärke the best of Tummen
upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 the best defending our llc. Tidy, would Att tänka
sociologiskt hiring a Medelhavsvärlden.
2017-10-20, Svenska Dagbladet · Busch Thor: Kan inte ha skolor där elever gett upp. 2017-1020, Svenska Dagbladet · Just nu: ”Satsar 6 miljarder på skolan”. 2017-10-20, Svenska
Dagbladet · Busch Thor: Hot och våld på utsatta skolor ska stoppas. 2017-10-20, Dagens
Nyheter · Gymnasium polisbevakas efter hot.
Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella
kompetenser. Dessa har kallats The Big 5 och omfattar analysförmåga, kommunikat.

Tummen Upp! So Religionskunskap Kartläggning Åk 6 PDF Regeringen gör tummen upp för
skatterabatt till.
Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11! Många elever har
problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får
eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter.
Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger.
Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. . Tummen upp!
Engelska ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande
till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: .. NATIONELLA PROV FÖR ÅK 9 I
MATEMATIK, ENGELSKA , SVENSKA ,NO OCH SO.
Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11! Många elever har
problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i SO. I Tummen upp! får
eleverna utveckla sina ämnesspecifika förmågor just på den här typen av uppgifter.
Övningarna i boken är utformade så att de kartlägger.
Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker: Geografi/Samhällskunskap, Historia och
Religionskunskap. Böckerna innehåller också en kunskapsöversikt i matrisform. Till varje bok
finns bedömningsstöd och facit att ladda ned utan kostnad. Läs mer. Tummen upp! Geografi
och Samhällskunskap kartläggning åk 6.
30 jun 2015 . Mål åk F-6. • Verksamheten planeras utifrån ett inkluderande arbetssätt. • Att alla
elever ska känna sig väl bemötta. • Alla respekteras för den person de är och vågar uttrycka
sina åsikter och .. arbetat med ett nytt material som heter ”Tummen upp, kartläggning LGR .
religion, utan även i åk 1-3 och SO.
2017-10-20, Svenska Dagbladet · Busch Thor: Kan inte ha skolor där elever gett upp. 2017-1020, Svenska .. 2017-08-04, Expressen · Lillie-Anne, 6, lämnades själv – personalen gick hem
tidigare. 2017-08-04 .. 2017-03-22, Svenska Dagbladet · ”Religion och skola behöver hållas
isär”. 2017-03-22, Svenska.
Regeringen har lagt den proposition som innebär att kravet på lärarna att upprätta skriftliga,
individuella utvecklingsplaner för eleverna i årskurs 6 - 9 slopas. ... 24 maj 12 – Uppdrag att
stödja barns flerspråkiga utveckling , Uppdrag att föreslå hur skolor kan stödjas i att kartlägga
och följa upp nyanlända elevers kunskaper.
Tummen upp! so kartläggning åk 6 (1) Topplistan religionskunskap Göran Svanelid, Magnus
Koraen, Anna Lindstam . When Paris, prince of Troy, ran off with Helen, wife of the king of
Sparta, it launched the greatest war of the mythic age Tummen upp! SO Religionskunskap
kartläggning åk 6 hämta PDF. Göran Svanelid.
Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 - Göran . | Sida 7 - Riksförbundet
lärare i svenska som andraspråk. Läs- och skrivundervisning. Språkinriktad undervisning bok
gratis att läsa online - Art & Photos. språkutvecklande arbetssätt | Hülya. After Our Likeness
(PDF.EPUB.TXT) Ladda Ner e-Bok | Biblioteket .
Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 · Göran Svanelid, Magnus Koraen,
Anna Lindstam Häftad. Liber, Sverige, 2014. Jämför priser · Lägg boken i din Jämförelsekorg.
Jämför priser på Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 (Häftad, 2014), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Tummen upp! SO
Religionskunskap kartläggning åk 6 (Häftad, 2014).
25 nov 2015 . . Kartläggning åk 6 Tummen upp Religion åk 6 Hämta provlektion religion där
uppgifterna prövar elevernas förmåga att resonera kring moraliska frågeställningar och
värderingar utifrån etiska begrepp Provlektion och mer om Tummen upp SO
Religionskunskap kartläggning åk 6 Provlektion SO Historia åk.
Köp Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 Till Bäst Pris! Hos Billigaste.nu

Hittar Du De Bästa Priser, Vi Samarbetar Med Sveriges Största och Marknadsledande
Leverantörer..
Smidigt ladda ner och beställa när du är inloggad; Gymnasieinformation åk 9 ppt ladda ner
Ladda ner presentationen . religion och samhällskunskap (SO GE, HI, . ÅRSKURS 7 9 pdf
mobi epub . vilket motsvarar ungefär svårighetsnivån för åk 6. Tummen upp! Engelska
kartläggning åk 7 Kerstin Rydén . Filosofi religion; .
19 aug 2014 . I TUMMEN UPP! RELIGIONSKUNSKAP KARTLÄGGNING ÅK 6 ﬁnns
uppgifter som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6 i religionskunskap och . av
elevernas kunskaper i religionskunskap inför de nationella proven eller som underlag för
utvecklingssamtal mtal och del i betygsättning. &. SO ÅK 6.
18 mar 2014 . Nu med förord av Petter Alexis Askergren. Dagboksromanen Dvärgen från 1944
har kallats en studie i ondska och utspelar sig i en machiavellisk furstes hov i renässansens
Italien. Huvudpersonen är en kärlekslös och illasinnad dvärg som bara känner glädje vid krig
och död.I Dvärgen konfronteras vi med.
Tummen upp! SO Historia kartläggning åk 6. (Art.Bet: 9789147110407) Kartlägg elevernas
kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr 11! Många elever har problem med att
analysera, resonera och arbeta med . Serien består av tre Tummen Upp! SO-böcker:
Geografi/Samhällskunskap, Historia och Religionskunskap.
30 jun 2016 . SO kartläggning åk 3 Amazon.de Maria . Maria Godolakis Tummen upp! SO
kartläggning åk 3 jetzt kaufen. ISBN 9789147119691, Fremdsprachige Bücher Fremdsprachige
Bücher Tummen upp! SO Religionskunskap . amazon.co.uk Buy Tummen upp! SO
Religionskunskap kartläggning åk 6 (Tummen.
Grundskola åk F-6. Läsåret 2015/2016. Parkskolan. Utbildningens syfte. Grundskolan ska ge
eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att ... SO/NO/teknik: Alla
elever når målen utom en nyanländ. Detta tror vi beror på att vi har lagt upp undervisningen så
att elevernas möjlighet till måluppfyllelse inte.
21 aug 2017 . På sin skola driver hon ett utvecklingsarbete kring språkutvecklande arbetssätt
och hon har tidigare även föreläst för lärare på andra skolor i kommunen om hur man kan
arbeta mer språkutvecklande med nyanlända elever. För Liber har hon skrivit Tummen upp!
SO Religionskunskap kartläggning åk 6.
20 sep 2017 . På sin skola driver hon ett utvecklingsarbete kring språkutvecklande arbetssätt
och hon har tidigare även föreläst för lärare på andra skolor i kommunen om hur man kan
arbeta mer språkutvecklande med nyanlända elever. För Liber har hon skrivit Tummen upp!
SO Religionskunskap kartläggning åk 6.
Tummen upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 PDF ladda ner. Beskrivning.
Författare: Göran Svanelid. Kartlägg elevernas kunskaper efter nya kunskapskraven enligt Lgr
11! Många elever har problem med att analysera, resonera och arbeta med öppna uppgifter i
SO. I. Tummen upp! får eleverna utveckla sina.
27 sep 2017 . Den framåtsyftande planeringen innehåller uppgifter och aktiviteter främst för de
elever som vid kartläggningstillfället inte visar förmåga att uppnå betygsnivå E. Tummen upp!
Bild kartläggning åk 6 kan med fördel användas som förberedande kartläggning av elevernas
kunskaper i ämnet bild eller som.
Tummen Upp! SO Religionskunskap kartläggning åk 6 Till dig som använder detta facit
Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens svar. Det beror på att
man kan svara på olika.
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