
SYFTE
Hur vi pratar med våra barn och elever påverkar hur de ser på sig själva. För att eleverna 
ska utveckla sin trygghet, sitt aktörskap, sin kreativitet och sin motivation är det viktigt 
att det finns tydliga ramar för vilka de kan testa sina förmågor inom. Den här övningen 
ger dig konkreta tips på hur du kan göra detta. Se detta material som inspiration och 
utveckla och anpassa sedan verktygen så att de passar dig och dina elever.

Modul: Värderingar och mål
Målgrupp: Lärare
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INSTRUKTIONER

ELEVERNA SKA FÅ EN HEMUPPGIFT:
Här handlar det om att skapa en möjlighet för eleverna att vara med och påverka 
situationen. Ett sätt att göra detta på är att ge dem två alternativ att välja mellan. 

 - Ni ska få i läxa till nästa vecka att läsa i kursboken. Hur vill ni dela upp läxläsningen, 
vill ni läsa två kapitel på en gång som ni får förhör på i slutet av nästa vecka eller vill ni 
läsa ett kapitel i taget och då ha ett förhör på det första kapitlet i morgon och sedan det 
andra kapitlet i slutet av veckan?

- Vi behöver vara klara med den här uppgiften till på fredag när ni ska redovisa. Om ni får 
bestämma, vill ni lämna in uppgiften på onsdag eller på torsdag, vad passar bäst för er?

- Målet med den här uppgiften är att ni ska ha översatta de här tio glosorna för att sedan 
börja skriva en berättelse med hjälp av dem orden. Hur mycket tid vill ni ha för att 
översätta orden, vad tror ni att ni behöver? 

ELEVERNA FÅR EN UPPGIFT UNDER LEKTIONEN
Här handlar det om att skapa en möjlighet för eleverna att vara med och påverka hur de 
jobbar under lektionerna. Ett sätt att göra detta på är att ge dem frihet att välja mellan 
två alternativa sätt att arbeta på. 

- Under dagens lektion är målet att vi ska vi lära oss om länderna i Europa. Ni får själva 
välja hur ni vill lära er dessa länder. Det ena sättet ni har att välja på är att ni sitter själva 
och läser i kartboken och gör den här övningen jag har med mig. Det andra sättet är att 
jobba i grupp tillsammans med andra och göra en annan övning jag har med mig.

- Idag ska vi lära oss nya engelska gloser. Vi har  tio ord som vi ska lära oss och ni får 
själva välja hur ni vill lära er dem. Det ena sättet är att ni målar figurer som ni tycker 
representerar varje ord, och så försöker ni komma ihåg era bilder och lära er med hjäp av 
dem. Det andra alternativet är att ni får skriva en berättelse med dessa ord för att på det 
sättet förstå orden i de olika sammanhang ni skriver om.


