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oPedagogisk differentiering – alla elever ska få möjlighet att nå så 
långt som möjligt utifrån sina förutsättningar

oFör att lyckas med pedagogisk differentiering krävs oftast någon 
form av organisatorisk differentiering

oDifferentiering – möjlighet att variera innehåll och arbetssätt utifrån 
elevernas olikheter

DIFFERENTIERING



oParallellskolesystem - Differentiering – intelligenstester - 9-årig 
enhetsskola – grundskola - Allmän och särskild kurs

oStyrdokument – Läroplaner och Skollag

oLgr 62 – Lgr 69 – Lgr 80 - Lpo 94 – Lgr 11

oNationella stöddokument och utvärderingar

HISTORISK TILLBAKABLICK



Lpo94
Alla som arbetar i skolan skall:

• hjälpa elever som behöver 
särskilt stöd

Läraren ska: 
• utgå från varje enskild elevs 

behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande,

• stimulera, handleda och ge 
särskilt stöd till elever som har 
svårigheter,

• organisera och genomföra 
arbetet så att eleven utvecklas 
efter sina förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda 
och utveckla hela sin förmåga,

LÄROPLANER 
Lgr11
Alla som arbetar i skolan ska:

• uppmärksamma och stödja elever i 
behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd

Läraren ska:
• ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande,

• stimulera, handleda och ge extra 
anpassningar eller särskilt stöd till 
elever som har svårigheter

• organisera och genomföra arbetet 
så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt 
stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga,



Skollagen 1985
Alla barn och ungdomar skall ha lika 
tillgång till utbildning och, inom varje 
skolform, få en likvärdig 
utbildning.
I utbildningen skall hänsyn tas till 
elever med särskilda behov.

SKOLLAGEN 
Skollagen 2010
I utbildningen ska hänsyn tas till barns 
och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så 
att de utvecklas så långt som möjligt. 

Elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås eller de 
kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna 
nå längre i sin kunskapsutveckling



Skolverket
Högpresterande 

elever, höga 
prestationer och 
undervisningen

Skolverket
Särskilt 

begåvade 
elever

Skolinspektionen 
Tematisk analys –

Utmaningar i 
undervisningen

Skolinspektionen
Utmanande 

undervisning för 
högpresterande 

elever

Skolinspektionen
Stimulerande 

undervisning för 
elever i år 4 som 

ligger långt fram i sin 
kunskapsutveckling

2012 2015 2016 2018 2020

NATIONELLA STÖDDOKUMENT OCH UTVÄRDERINGAR

Skolverket 2020
Uppdrag gällande 
elever som 
snabbare når 
kunskapskraven 
(spetsutbildningar)



oTematisk analys – utmaningar i undervisningen (2016)

oUtmanande undervisning för högpresterande elever (2018)

oStimulerande undervisning för elever i årskurs 4 som ligger långt 
fram i sin kunskapsutveckling (2020)

SKOLINSPEKTIONENS UTVÄRDERINGAR



oResonera
oSe samband
oTesta själv
o ”Klura”
oArbeta självständigt
oFördjupning
oProva andra lösningar

STIMULERANDE UNDERVISNING
ENLIGT ELEVERNA

Utmanande undervisning för högpresterande elever (2018)



o Engagerade och kunniga lärare

o Tillåtande klassrumsklimat

o Utmanar elevernas tänkande

o Utgår från elevernas kunnande och intresse

o Intresseväckande innehåll

o Tydlig struktur

o Återkoppling

STIMULERANDE UNDERVISNING
KOMPONENTER I UNDERVISNINGEN

Utmanande undervisning för högpresterande elever (2018)



”Skolverkets planerade stödjande insatser för acceleration och 
berikning
Skolverket avser att ta fram utvecklingsinsatser för att stärka och 
stödja skolors arbete med att ge elever, oavsett var i landet de bor, 
möjlighet att både berikas och accelerera i sitt lärande. Insatserna 
omfattar både stödinsatser till skolchefer och rektorer och 
kompetensutvecklingsinsatser för lärare och annan personal. Vid 
beslut om föreslagna författningsändringar behövs även 
informationsinsatser till skolchefer och rektorer för att göra 
förändringarna kända och accepterade. Därtill planeras en översyn 
av Skolverkets befintliga stödinsatser och stödmaterial. ”

SKOLVERKETS UPPDRAG GÄLLANDE ELEVER SOM 
SNABBARE NÅR KUNSKAPSKRAVEN



Organisatorisk differentiering: olika sätt att gruppera eleverna inför undervisningen, 
tex. särskilda klasser, läsa vissa ämnen i särskilda grupper, inbjuda till undervisning i 
fördjupnings- och breddningsgrupper, olika grupperingar inom en klass, eller att en 
elev får enskild undervisning av en mentor.  

Pedagogisk differentiering: Nyckelbegreppen acceleration och berikning.
Acceleration – snabbare inlärningstakt. Kräver ofta samarbete mellan olika 
skolformer. 
Berikning – erbjudas breddning och fördjupning av ett innehåll. 

DIFFERENTIERING



Organisatorisk differentiering: olika sätt att gruppera eleverna inför undervisningen, 
tex. särskilda klasser, läsa vissa ämnen i särskilda grupper, inbjuda till undervisning i 
fördjupnings- och breddningsgrupper, olika grupperingar inom en klass, eller att en 
elev får enskild undervisning av en mentor.  

Pedagogisk differentiering: Nyckelbegreppen acceleration och berikning. 
Acceleration – snabbare inlärningstakt. Kräver ofta samarbete mellan olika 
skolformer. Berikning – erbjudas breddning och fördjupning av ett innehåll. 

DIFFERENTIERING

OBS! Berikning innebär inte att eleven först måste göra allt annat för 
att sedan få göra det utmanande. Något måste tas bort från det 
ordinarie innehållet.



odifferentierad undervisning i heterogena klassrum
o acceleration i ämnet 
oundervisning i särskilda grupper för begåvade elever.

METODER SOM ÄR REKOMMENDERADE INOM 
FORSKNINGSFÄLTET

Szabo A. (2017) Matematikundervisning för begåvade elever 



odifferentierade instruktioner som även kan inkludera snabbare 
arbetstempo

o flexibla grupperingar i klassrummet beroende på uppgifternas 
svårighetsgrad

oarbete med öppna matematiska problem som eleverna kan lösa på 
sin egen prestationsnivå

o fördjupning i ett matematiskt område som eleverna är intresserade 
av

o tillgång till mentorer för begåvade elever
o teknologi som erbjuder möjligheter att utforska komplexa 

matematiska frågeställningar.

UTFORMNING AV DIFFERENTIERAD 
UNDERVISNING I HETEROGENA KLASSRUM

Szabo A. (2017) Matematikundervisning för begåvade elever 



Begåvade elever uppskattar om läraren:

o uppmärksammar eleverna positivt

o förväntar sig att eleverna arbetar hårt

o uppmuntrar dem att använda sin fantasi

o uppmanar till strukturerat och kritiskt tänkande

o är fördomsfri och gläder sig åt elevernas framgång 

BEMÖTANDE I HETEROGENA KLASSRUM

Szabo A. (2017) Matematikundervisning för begåvade elever 



oEleven läser, för sin ålder, avancerade kurser

oEleven deltar i den ordinarie undervisningen med sin klass, men 

studerar kurser som är avsedda för äldre elever.

oAcceleration lämpar sig bäst för yngre begåvade elever

ACCELERATION I ÄMNET

Szabo A. (2017) Matematikundervisning för begåvade elever 



oMötesplatser utanför det ordinarie klassrummet

oDiskutera och lösa utmanande matematiska problem

oVarför man löser snarare än hur man löser

oForskningen visar att matematiskt begåvade elever i grundskolan 
som studerar i särskilda grupper presterar avsevärt bättre än om de 
enbart studerar i det heterogena klassrummet

SÄRSKILDA GRUPPER

Szabo A. (2017) Matematikundervisning för begåvade elever 



Vilka möjligheter har vi idag att differentiera undervisningen i 
skolan? 

Bör vi differentiera?



”Det är OK att vara duktig i idrott men inte i matte”. (Anna 13 år)

”Varför kan man inte dra roten ur alla tal, bara vissa?” (Axel 6 år)

”Jag funderar över hur många hörn en cirkel har – inga eller oändligt 
många” (Sixten 8 år)

”Jag är så trött på att alltid behöva plugga själv. Jag skulle också, 
någon gång, vilja få riktig undervisning och inte bara behöva jobba 
med böckerna utan att få feedback.” (Max 16 år)

CITAT FRÅN ELEVER



BREV OCH SAMTAL FRÅN FÖRÄLDRAR
Vi har hamnat i en situation vi själva inte riktigt vet hur vi ska lösa.

X är nyss fyllda sju år, och vi börjar på riktigt oroa oss för hens skolgång. Hen uttrycker ganska ofta att 
hen hatar skolan, och läraren meddelar att hen vägrar göra nästan allt i skolan, och dessutom kan hen 
vara utåtagerande och slåss och förstöra saker. Samtidigt har hen många kompisar och är omtyckt för sin 
fantasifullhet. Jag var med en dag i skolan och noterade hur X liksom zoomade ut från alltihop redan i 
början av morgonsamlingen, när läraren inledde med att fråga om barnen visste vilken veckodag det var 
idag. Hen har så förskräckligt tråkigt i skolan, och säger själv att det bara gäller att stå ut.

Hemma i vardagssituationer räknar och resonerar hen spontant om procent, bråktal och decimaltal. Hen 
gör distinktioner och för filosofiska resonemang till synes från ingenstans. Nämner man något nytt t.ex. 
matematiskt koncept så greppar hen det direkt, klargör sin förståelse och börjar tillämpa det.

Jag skulle behöva hjälp att hantera situationen. Hur kan man få till en stimulerande skolmiljö, och 
sammanhang där X kan få komma till sin rätt och känna sig inkluderad?



”Malin går i åk 8. Är klar med nians matte och vill helst fortsätta med gymnasiematte 
men det saknas lärare inom grundskolan som kan undervisa på den nivån. Det finns 
idag inget samarbete mellan grundskola och gymnasium i vår kommun.”

”…jag är på jakt efter lösningar för hur vi kan skapa goda förutsättningar för 
kunskapsutveckling för min son. Han går just nu i åk 6 men jobbar i en mattebok 
(Origo 1c) för åk 1 på gymnasiet. Läromedlet är den enda anpassningen som gjorts. 
Det saknas sammanhang för honom, att få prata matte, berätta om sina teorier och 
sätt att lösa problem, lyssna till andra och värdera och utveckla deras tankar, bli 
utmanad.”

BREV OCH SAMTAL FRÅN FÖRÄLDRAR



BREV OCH SAMTAL FRÅN LÄRARE

”Vi har en elev på vår skola som idag går i åk 3. Han är mycket begåvad och duktig 
vad gäller matematik. När han började i åk 1 så fick han sin ma-undervisning 
tillsammans med åk 4. Sedan dess har han följt den klassen i ma-undervisningen. 
Idag läser han alltså tillsammans med de tre år äldre eleverna i åk 6, där han tillhör 
de absolut främsta.” 

”Frågan vi nu ställer oss är hur vi ska stimulera honom på rätt sätt så att vi inte 
släcker hans mattelåga. Nästa fråga är hur vi ska fortsätta nästa år då han med råge 
redan nått målen för åk 6. Har du några tankar kring detta?”



Vi måste få upp ögonen för våra talangfulla elever, se deras stora 
potential och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt det 
går. Då växer dessa individer inte bara ämnesmässigt utan även på 
det personliga planet. De inspirerar och lyfter även sina 
klasskamrater. Om vi tillåter dem, har de också förmågan att bidra till 
nya vägar i samhällsutvecklingen.



UTMANINGAR



KORSORD



LOGISKT PROBLEM

Två gamla vänner möts efter några år på olika håll. Den ene säger: 
- Jag har hört att du hunnit få tre barn. 
- Ja, jag har tre döttrar faktiskt. 
- Hur gamla har de hunnit bli? 
- Om du lägger samman deras åldrar blir det 13 och om du 

multiplicerar deras åldrar, får du som svar husnumret till Nilssons 
där borta. 

- Jo, men det räcker väl inte. 
- Nä, sa jag att min äldsta dotter nu har en foxterrier.



Två gamla vänner möts efter några år på olika 
håll. Den ene säger: 

- Jag har hört att du hunnit få tre barn. 
- Ja, jag har tre döttrar faktiskt. 
- Hur gamla har de hunnit bli? 
- Om du lägger samman deras åldrar blir 

det 13 och om du multiplicerar deras 
åldrar, får du som svar husnumret till 
Nilssons där borta. 

- Jo, men det räcker väl inte. 
- Nä, sa jag att min äldsta dotter nu har 

en foxterrier.



Vad innebär det att utmana elever och vad är en 
utmaning för en enskild individ?



VAD ÄR EN UTMANING
Vi utmanar eleverna för att få dem att: 

odefiniera, 
outvärdera, 
ogeneralisera,
o tolka, 
o förutsäga, 
o ifrågasätta, 
o testa, 
overifiera (kontrollera, pröva)

James Nottingham



AXEL EN UTMANING FÖR SKOLAN



MATEMATISKA UTMANINGAR



Vad påverkar utvecklingen av matematiska förmågor?



MATEMATISKA FÖRMÅGOR ENLIGT KRUTETSKII

o Många olika förmågor bildar gemensamt den matematiska förmågan

o Svaghet i vissa förmågor kan kompenseras av styrkor i andra

o Ser inte förmågorna i sig som medfödda

o Vad som ärvts är snarare en benägenhet att utveckla förmågorna

o Förmågorna utvecklas genom övning, aktivitet och erfarenhet



KRUTETSKIIS BESKRIVNING AV DEN MATEMATISKA 
FÖRMÅGANS STRUKTUR

De aspekter han pekar ut är:

o Insamla matematisk information, t.ex. förmåga att se den formella strukturen i ett matematiskt material, förmåga att göra 

både analys och syntes samtidigt av ett matematiskt material och på så sätt fånga helheten utan att tappa delarna. 

o Bearbeta matematisk information, t.ex. förmåga till logiskt tänkande, systematiskt och sekventiellt tänkande, flexibilitet i 

tänkandet samt en strävan efter att förenkla och förkorta resonemanget i en problemlösning. Förmåga att ifrån ett eller flera

specialfall kunna se allmängiltiga samband eller relationer. Förmåga att operera med siffror och andra symboler

o Bevara matematisk information, t.ex. förmåga att minnas matematiska relationer, problemtyper och huvudsakliga argument 

i bevis. 

o Till dessa kommer en mer generell förmåga som kan beskrivas som matematiskt sinnelag

(Krutetskii, s. 350-351)



EXEMPEL 1 (PROBLEM 10 KÄNGURUTÄVLING)

Av 2006 skolbarn i Malmö hade 1500 varit med i Kängurutävlingen 
och 1200 i Vargungetävlingen. Hur många av barnen hade deltagit i 
båda tävlingarna om det var 6 barn som inte varit med i någon av 
tävlingarna?



EXEMPEL 1 (PROBLEM 10 KÄNGURUTÄVLING)
Av 2006 skolbarn i Malmö hade 1500 varit med i Kängurutävlingen 
och 1200 i Vargungetävlingen. Hur många av barnen hade deltagit i 
båda tävlingarna om det var 6 barn som inte varit med i någon av 
tävlingarna?

Johan: Det ser man ju direkt. 

Eva: Försök ändå förklara för mig.

Johan: De var 2006 barn men 6 hade inte varit med alltså 2000. 
Det hade gjorts 2700 prov, då måste 700 ha gjort båda 
proven.



EXEMPEL 2 (PROBLEM 12 KÄNGURUTÄVLINGEN)

Mormor sa till barnbarnen: ”om jag bakar 2 pajer till er var, 
så får jag deg över som räcker till ytterligare 3 pajer. Men jag 
kan inte baka 3 pajer till er var, för då räcker inte degen till 
de 2 sista pajerna.” Hur många barnbarn hade mormor?



EXEMPEL 2 (PROBLEM 12 KÄNGURUTÄVLINGEN)
Mormor sa till barnbarnen: ”om jag bakar 2 pajer till er var, 
så får jag deg över som räcker till ytterligare 3 pajer. Men jag 
kan inte baka 3 pajer till er var, för då räcker inte degen till 
de 2 sista pajerna.” Hur många barnbarn hade mormor?

Johan: Ja, det blir ju 5. 

Eva: Kan du förklara?

Johan: Nej, det vet jag inte. Man ser ju att 
skillnaden är 1 paj och så är den andra 
skillnaden 5 pajer. Då måste det ju vara 5 
barn.



HUR LÖSER VI DETTA PROBLEM?

Ekvation:

x = antal barnbarn

2x + 3 = 3x – 2 

3 + 2 = 3x – 2x

5 = x



HUR TÄNKER JOHAN?



EXEMPEL 3 (PROBLEM 16 KÄNGURUTÄVLINGEN)

Den sista siffran i ett tresiffrigt tal är 2. Om denna siffra flyttas 
från sista till första plats så minskar talet med 36. Vilket är talets 
siffersumma?



EXEMPEL 3 (PROBLEM 16 KÄNGURUTÄVLINGEN)

Den sista siffran i ett tresiffrigt tal är 2. Om denna siffra flyttas från sista till 
första plats så minskar talet med 36. Vilket är talets siffersumma?

Sara: Om första talet heter xy2 så heter det andra 2xy efter man har 
flyttat 2:an. Då är xy2-2xy = 36. 2 minus y skall vara 6, men 
det går inte så då måste man låna så det blir 12 minus y och 
då är y lika med 6. Då måste x vara 2 eftersom 5 minus x skall 
vara 3. 6 plus 2 plus 2 är 10.



UTMANINGEN



LÖSNING 1

Genom att rent geometriskt visa att de två små skuggade områdena

längst upp till vänster i figuren kan fällas ner och fylla ut tomrummen i

halvcirklarna vilket gör att de skuggade områdena tillsammans bildar

halva kvadraten vilken därmed är två kvadratcentimeter.

Han berättade att det var så han själv hade löst uppgiften först,

genom att helt enkelt se detta i figuren.



LÖSNING 2
Först beräknar vi hela kvadratens area som är fyra kvadratcentimeter samt cirkelhalvornas areor som är π/2 var.
Sedan delar vi in kvadraten i fyra små kvadrater som vardera har arean en kvadratcentimeter och inuti den övre
vänstra kvadraten finns en cirkelsektor som har arean π/4. Om vi subtraherar cirkelsektorn från kvadraten få vi det
streckade området i figuren nedan. Med hjälp av detta kan vi nu beräkna arean av det lilla skuggade området överst i
vänstra kvadraten. Den matematiska uträkningen som Johan visade såg ut på följande sätt:

Kvadraten: 2∙2 = 4 cm2 Halvcirkel: 1∙1∙π/2 cm2

Liten kvadrat: 1∙1 = 1 cm2

Cirkelsektor: π/4 cm2

Streckade området: (1 – π/4) cm2

Övre skuggade området: 1 – 2(1 – π/4) = π/2 – 1 cm2

Samtliga skuggade områden: 4 – π + 2(π/2 – 1) = 2 cm2



MARMELADBURK

En burk fylld med marmelad väger 800g. En burk fylld till hälften 
med marmelad väger 480g. Vad vägen marmeladburken tom?



LÄRARENS LÖSNING

Om man tar den fyllda burken minus den halvfyllda burken får 
man vikten på hälften av marmeladen: Subtraktionen 800-480 = 
320g

Då väger marmeladen i hela burken 320+320 = 640g
Burken väger då 800-640 = 160g



ERICAS LÖSNING

Om man tar två halvfyllda burkar så är det en fylld burk + en tom 
burk:

480 + 480 = 960

Då vägen en burk 960-800 = 160



PERS LÖSNING

Jag testade mig fram:
Om burken väger 100g så ska 800-100 = 700 vara dubbelt så mycket som 
480-100 = 380.

Det stämde inte, då tar man t.ex. som jag gjorde 10 mer.
800-110 = 690 och 480-110 =370 men då ser man att man måste ta mycket 
mer.

Jag gissade på 150, alltså 800-150 = 650 och 480-150 = 330, nästan
160 då, 800-160 = 640 och 480-160 =320



FOKUS PÅ LÄRANDET

Om en elev har lätt för sig, vill prestera och har en hög nivå men inte känner någon 
uppskattning, inte har några förväntningar på sig att prestera, lärarna tycker att 
eleven redan har lyckats, då är risken stor att elevens utvecklingskurva avtar, att 
progressen sjunker. 

Om en elev får reda på att den ska kunna det här för att få ett bättre betyg är risken 
att det känns ouppnåeligt och därför inte ens försöker.



NORMERNAS BETYDELSE

Klassrummets sociala normer

Klassrummets sociomatematiska normer

Ibland kan dessa normer komma i konflikt

Normalitetsnormen negativ för elever med begåvning

Cobb, P., & Yackel, E



SIXTEN OCH GILLIAN



SIXTEN OCH GILLIAN

Räknesaga ”lilla plus”



SIXTEN OCH GILLIAN

Exempel 1

Läraren: Om Peter har tre äppelen och Lisa har två, hur många 
äppelen har de tillsammans? Ja, Gillian?

Gillian: Det heter inte ”äppelen”.
Läraren: Nähä, vad skulle det annars heta?
Gillian: Äpplen exempelvis?
Läraren: Jaha, det har inte ens med saken att göra, vi räknar 

matte.
Gillian: Så sen kan tre plus tre bli fjorton bara för vi har 

svenska?
Läraren: Tyst nu, du stör.

Specialpedagogisk tidskrift (2013)



SIXTEN OCH GILLIAN

Exempel 1

Läraren: Om Peter har tre äppelen och Lisa har två, hur många 
äppelen har de tillsammans? Ja, Gillian?

Gillian: Det heter inte ”äppelen”.
Läraren: Nähä, vad skulle det annars heta?
Gillian: Äpplen exempelvis?
Läraren: Jaha, det har inte ens med saken att göra, vi räknar 

matte.
Gillian: Så sen kan tre plus tre bli fjorton bara för vi har 

svenska?
Läraren: Tyst nu, du stör.

Specialpedagogisk tidskrift (2013)

Exempel 2

Gillian: Gillande stavas 
med två l

Läraren: Ja, ojdå, jag skrev 
visst fel, tack för att 
du sa till, det är bra 
att du är 
uppmärksam.

Gillian: ler

Specialpedagogisk tidskrift 
(2013)



Lärarens inleder med att skriva 1000 på tavlan

HALVKLASSLEKTION MED AXEL



Lärarens inleder med att skriva 1000 på tavlan

Eleverna svarar 500+500, 700+300, 600+400 o.s.v.

Axel räcker upp handen hela tiden.

Axel svarar i tur och ordning:  200·5, 10·10·10, 90+10·10, 50+50·10, 
250·4, 25·4+900

HALVKLASSLEKTION MED AXEL



1000

Axel: Jag tänkte först från den andra jag sa, 25·4+900, och då är det ju 
900 kvar men så tänkte jag inte utan det blir ju 10 gånger. Men 
annars kan man ju tänka att man har 1000 och delar till 500·2 och 
sedan delar 500 i två delar.

Läraren: Ja, du Axel. Om de andra ska förstå får vi nog utgå ifrån de 
250 och om vi gångar det med 2 så får vi 500 och vad händer 
om vi tar dubbelt av det?

Nora: Då blir det 1000.

Läraren: Du tänkte rätt också Axel men du utgick ifrån 1000 och jag 
tror inte att de andra hänger med då.

Axel: Det kan vara 850+150 också.



Ge ett konkret exempel på vad du (utifrån din roll i skolan) kan 
göra imorgon för att främja studiesituationen för särskilt 
begåvade elever? 

VAD KAN DU GÖRA?



VAD KAN VI GÖRA SOM KOMMUN - SKOLLEDARE?

o Verksamhetsfokus
o Kompetensutveckling - Öka medvetenheten 
o Använda kompetens inom lärarkåren på rätt plats
o Pedagogiska team
o Dialoger, nyfikenhet
o Samarbete inom kommun och mellan kommuner
o Digitala verktyg



VAD KAN VI GÖRA SOM LÄRARE?

o Variera undervisningen
o Ställ öppna frågor - fördjupande frågor
o Lyssna på eleverna
o Var nyfiken på elevernas funderingar – skapa dialog
o Ställ krav på eleverna och ha höga förväntningar på dem
o Var uppmärksam på tecken hos eleverna
o Ödmjukhet inför deras kunskaper
o Det är OK att inte veta och kunna allt - återkoppla
o Möt eleverna med respekt, acceptans och förståelse



TACK
LYCKA TILL MED ERT VIKTIGA ARBETE!
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