Till eleverna i klass—

Hej!
Det är jag, professor Inga Hinder, som skriver. Så bra att Kalle Svan
lyckades komma runt till slut, eller hur? Han fick en rejäl utmaning av
mig. Och med lite träning går det mesta.
Nu är det snart ER tur att få en utmaning av mig! Men först har jag en
fråga: Att fokusera på någonting – vad är det?
Låt barnen ge förslag på ”att fokusera”.

Ja visst! Fokusera betyder att man försöker tänka på en sak i taget.
Skärma av … Ska man träna in något nytt eller svårt, då är det bra att
fokusera så mycket man kan. Det gjorde Kalle Svan!
Men eleverna i Fiskebyskolan, de tyckte att han gjorde fel! Han simmade
ju upp och ner. Vad de inte visste om var att det skulle vara så. Kalle
tränade bara på utmaningen som han fått från mig.
Jag har en annan fråga: ”Att göra fel” – vad tänker ni om det? När kan
det vara bra att göra fel? När är det inte så bra?
Låt barnen ge förslag på ”att göra fel”.

Spännande att höra hur ni tänker. Ni har kloka svar tycker jag! Det
finns inget som kan gå fel när man ska lära sig nya saker. Om ni
förstår vad jag menar! Man måste ju få pröva och försöka. Då kan det
kännas som att det blir fel ibland. Men det gör inget. Pröva bara igen!
Det är precis vad ni ska få göra nu. Lära nytt och pröva, pröva …
Min utmaning är: Tänk! Och kom ihåg! Er lärare vet vad ni ska göra.
Lycka till med utmaningen!

Hälsningar,
Professor Inga Hinder
PS: Det finns alltid hjälpmedel att ta till
om det behövs. Kan vara bra att veta :-)
Det ska ni få testa nästa lektion.

