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Dagens mål 

Du vet på vilka sätt 

den feedback du 

ger påverkar dina 

elevers lärande
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Förra tillfället

• Nyckelstrategi 3

o Feedback som för 

lärandet framåt
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Till idag
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•Prövat den feedback du 

planerat

•Läst 11-24 i Mindset

•Sett två filmer med Dweck

•Auskulterat 



Dagens innehåll
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• Feedback 

• Mindset

• Höga förväntningar



Feedback du prövat
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Fixed mindset Growth mindset

Intelligens och talang kan 

utvecklas

• Vill utveckla intelligens och 

talang

• Antar utmaningar för att 

utvecklas

• Ger inte upp vid motstånd

• Ser hårt arbete som vägen 

till framgång

• Hanterar kritik som möjlighet

• Känner sig inspirerad av 

andras framgång
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Intelligens och talang är 

statiska egenskaper

• Vill bevisa intelligens och 

talang

• Undviker utmaningar för rädsla 

att misslyckas

• Ger upp vid motstånd

• Undviker hårt arbete

• Hanterar kritik som en ”attack”

• Känner hot av andras 

framgång

https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY
https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY
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Grattis! 

Du vann igen! 

Vilken tur du 

har!

Ja och det märkliga 

är att ju mer jag 

tränar, desto mer 

tur har jag.



Höga förväntningar

How to give an A

Vad kan du applicera till dina 

elever och din undervisning?
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https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0


Till nästa gång, 
16 november

• Planera: Uppmana varje elev att 

efterfråga återkoppling för fortsatt 

lärande. 

o Utvärdera värdet av denna åtgärd och 

dokumentera i mallen.

• Ta med en LPP.

• Noteringar från föreläsningen med Anna 

Karlefjärd & Patricia Diaz.
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Exit ticket:

Ge oss feedback!
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korta.nu/pdv5 

http://sv.padlet.com/jane_tuominen/x8fz6qoss15o


Hösten 2015

• Vecka 35 (25 augusti) 

Dylan Wiliam 15:00-18:00

• 14 september, träff 4, 15:15-17:15 (Park)

• 12 oktober, träff 5, 15:15-17:15 (Drott)

• 19 oktober Anna Karlefjärd 15:00-17:00

• 10 november Patricia Diaz 15:00-17:00

• 16 november, träff 6, 15:15-17:15 (Park)

• 7 december, träff 7, 15:15-17:15 (Drott)
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Charlotta Andersson

charlotta.andersson@norrtalje.se

0739 62 32 52

@TranvikL8

Jane Tuominen

jane.tuominen@norrtalje.se

0739 62 32 50

@jane_tuominen

Tack!
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