
Hej!



BIP 
Allt är möjligt!



Övergripande frågor
Hur planerar du din undervisning så att den blir 
inkluderande?

Hur återkopplar du så att elever utvecklar sitt lärande? 

Hur organiserar du klassrummet så att återkopplingen 
blir effektiv? 

Vilket samband ser du mellan bedömning och 
elevhälsoarbete?



Kultur



Från förmedling till delaktighet

Det betyder något för mig att det går bra för dig! 



Fyra nivåer av återkoppling





Fixed mindset vs growth mindset

❖ Länktips: 

❖ https://www.youtube.com/watch?v=aQ0VQjKU8og

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

https://www.youtube.com/watch?v=aQ0VQjKU8og
https://www.youtube.com/watch?v=TTXrV0_3UjY


Hur tänker du kring ”ledning och stimulans”?  
Hur kan du jobba med growth mindset?



Så mycket stoff! Så lite tid!



Vad ska man kunna göra? 



Kunna göra vad? 

❖ Redogöra för de krav som olika situationer ställer på 
ergonomisk anpassning av rörelser

❖ Resonera om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan 
vara utifrån dygdetiska och andra moraliska 
föreställningar.



Blooms taxonomi



Hur kan man visa att man kan?



Learning targets och teaching targets 





Hur kan en ledare påverka individer och grupper? 



Power & empowerment

POWER & EMPOWERMENT

Global EnglishOryx and Crake

How can we read from different perspectives?

How are power structures formed, maintained 
and analyzed?

How do the human rights apply to the novel and 
the concept of power?

Who has power over language? Why?

How does English affect the world?

How can we understand culture clash?

Non-fiction

How do journalists use language as a tool for 
power?

How do politicians use rhetorics to persuade?How much power does the American citizen 
have?

How much power does the President have?US 
elections

How can studying abroad affect your sense of 
empowerment?

How can you empower your reading skills and 
understanding of global matters?

How can we compare the American and the 
Swedish way of life and way of politics?

How do you write a college application letter?

Find the fallacies

Non-fiction log

Human rights in O&C: an essay

Postmodernism, postcolonialism, feminism

Reading logs

Discussions

Reading logs, discussions

Speech

Personal Statement

Seminar discussions, logs

Reflections

How can you develop your own sense of 
empowerment in English language skills?

Self assessment

Peer response

Reworking productions



Övergripande frågor



Uppgift eller fråga? 

❖ Vad gjorde Emma Watsons tal till en sådan succé? Hur gjorde 
hon? Hur tänkte hon? Hur började hon? 

❖ Analysera Emma Watsons tal om feminism utifrån ett 
feministiskt perspektiv. Analysera också hennes val av 
retoriska stilfigurer. 



Hur skulle din nästa uppgift kunna 
göras om till frågor?  

Vilken effekt skulle det få? 



Kvalitetsaspekter för uppgiften



Återkommande bedömningsmallar



Mollies bedömningsmall



Vilken ska bort? 



Formellt och informellt underlag



Motivation =  
belöningens närhet och värde



James Nottingham



Vad ska jag göra? När ska jag göra 
det? Med vem? Var ska jag vara? 

Hur länge ska jag hålla på?  
Varför ska jag göra det? 





Organisera efter behov, förutsättningar och intressen



Lärlogg & portfolio



Återkoppla med frågor för utveckling
❖ Förtydliga: Vad är huvudpoängen? Vilket vill du understryka?

❖ Undersök fakta, bevis: Vad ledde till att du menar att det är 
bevisat?

❖ Perspektiv: Varför valde du den ståndpunkten? Kan någon 
annan se det på annat sätt? 

❖ Ifrågasätt: Hur kan vi ta reda på om det stämmer? Kan detta 
ifrågasättas? Av vem?

❖ Tolka: Vad menas med detta? Hur kan vi tolka detta på olika 
sätt?  



Återkoppla till hela gruppen



Diagnos och prognos



Vad saknas?



Elevernas råd till lärare
❖ Kommunicera med eleverna, fråga dem hur de ser på sitt arbete.

❖ Färre läxor och mer arbete som bedöms direkt på lektionerna. Det är för 
mycket som ska göras hemma och bedömas efteråt. Då får man inte så 
snabb återkoppling och blir stressad av att man inte vet om man har gjort 
rätt eller inte. 

❖ Mer kontinuerlig återkoppling under tiden som man arbetar, det är för 
mycket inlämningar med deadlines. 

❖ Mer återkoppling som talar om vad man ska förbättra, inte bara vad som 
är fel. 

❖ Dela upp kursen i delmål med ett stort mål i slutet så att man ser vart allt 
är på väg.



Hej då!


