
Till läraren  
 

Vad ska man ha en vikariepärm till?  

Det händer ju att man i förväg vet att man ska vara sjukskriven under en viss tid. 

Oftast har man då både kraft och möjlighet att planera för de lektioner,  

då det behövs vikarier.  

   Men ibland är det så att man en morgon känner att nu är jag så  

dålig, att det är omöjligt att gå till skolan, och man sjukskriver sig.  

Själv har man då planerat olika lektionsinnehåll. Men förståeligt nog,  

är det ganska sällan, som vikarien kan genomföra just dessa lektioner.  

Då kan det vara bra att ha en vikariepärm.  
 

   Detta läromedel presenterar utvalda lektioner och arbetsuppgifter,  

som kan användas antingen som introduktion till, eller som repetition  

av, olika arbetsområden. Till alla kapitel finns det arbetsuppgifter.   

Det finns dessutom en lista för dokumentation, som visar när klassen  

arbetat med de olika lektionerna och vilken vikarie som undervisat. 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanerna i SO och svenska ska eleverna  

i åk. 1- 3 skaffa sig kunskaper om och förståelse för: 
 

• Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav.   

  Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter. 

• Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskapet                                     

i texterna och jämföra med egna erfarenheter. 

• Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar                      

och olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad              

och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

• Alfabetet 

• Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare.  

• Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter              

 och hur deras innehåll kan organiseras.      

• Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden. 

• Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.   

• Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. 

• Yrken och verksamheter. 

• Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser 

som är betydelsefulla för eleven.  

• Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.   
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