
Välkomna!



Helhetssyn

“SMARTARE, FRISKARE & GLADARE!!”

Mindset Grit

Kost Vila

Motion





Motion & Rörelse

● Fysisk aktivitet - all rörelse räknas
● Pulspass
● Motorik & Rörelserikedom
● Viktiga år under uppväxten för: 
- Rörlighet, innan 10 års ålder
- Kondition, bäst effekt under puberteten
- Skelettets styrka, byggs innan 20 års ålder

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dz_eOTcyDkoA&sa=D&ust=1555323187476000&usg=AFQjCNGXQbLKxR0aLtY9sT9OlevHe-gz2Q
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DNj8FR9EPyak&sa=D&ust=1555323187477000&usg=AFQjCNE0Id06pv_S16R8HVs2mjKx-FPZZA
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DZg4v0Nqf8ac&sa=D&ust=1555323187577000&usg=AFQjCNHHdZG9q5dzH-Viz9oH097SUTp1Zg


Hur hanterar vi vår välfärd? Vilka aktiva val gör vi?



Rörelserikedom





Kost

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DG_qxefwIHig&sa=D&ust=1555323188733000&usg=AFQjCNF3dJLUNPBUbw032xx7IV21rVA25g


Vila

Sömnbehov 8-10 timmar

Undersökning nyligen: 500 % ökning av sömnsvårigheter

Viktigt att vila hjärnan med!!

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DgRzYes7P97A&sa=D&ust=1555323188742000&usg=AFQjCNHXEdvfaAByDizaaSI3J_dm23IITQ


Grit, driv att gå vidare och utmana sig - “Jävla anamma”
SÅ ÖKAR DU DIN GRIT

● Hitta din passion i livet. Fördjupa dig i sådant som väcker ditt intresse och som du tycker om. 

● Sluta aldrig öva. Ägna tid och koncentration åt det du vill bli bättre på och öva systematiskt. 

● Fundera över dina personliga skäl till att fortsätta framåt. Ansträng dig inte för någon annan än dig själv. 

● Våga misslyckas och se varje misslyckande som ett tillfälle att lära dig någonting.

● Var optimistisk. Du kan påverka ditt liv och dina framgångar. Ge inte upp vid motgångar.

Källa: Grit – konsten att inte ge upp av Angela Duckworth (Natur & Kultur 2017).

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D94bJC8DvFa4&sa=D&ust=1555323188747000&usg=AFQjCNFLl_ta8hjXpPXjXa15CDLrvpv4XQ
https://www.google.com/url?q=https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/egenskapen-som-ar-viktigare-an-intelligens&sa=D&ust=1555323188770000&usg=AFQjCNGiWHd3b2fkZeTttkTdNDqY7NwUfA


Saker som tidigt tränar uthållighet och ansträngning:
● lära sig knyta skorna
● träna sig att kunna klockan
● lära sig föräldrars mobilnummer
● hålla ordning på sitt rum/sina saker
● packa sin skolväska själv
● hjälpa till hemma och i skolan
● inte hoppa mellan aktiviteter för mycket
● göra färdigt det man påbörjar
● lära sig cykla
● lära sig simma
● lära sig spela spel och både vinna och förlora på ett bra sätt
● inte ge upp när det tar emot

För bästa inlärningen:
● öva på saker som är lite svårare 

än det man redan kan
● få konstruktivt stöd & feed-back 

(inte bara att det är bra!)
● att man misslyckas ibland



Hur kan vi öka mindset och grit hos eleverna?
● Medvetandegöra för både kollegor, elever och föräldrar
● Visa på exempel på situationer’



Mindset & Grit hör starkt ihop!!
Formel för att nå sin potential utifrån Mindset och Grit:

Talang x Träning = Skicklighet

Skicklighet x Träning = Potential

Observera träningens dubbla betydelse för optimal utveckling!!

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DfX0tMq5tuGY&sa=D&ust=1555323189727000&usg=AFQjCNG5LGBL1cmyNRgEelv6h061QBskKg


Höstterminen har börjat och SVT Vetenskap har frågat två hjärnforskare hur man förbättrar sin inlärning.

● Var rädd om känslan. När man skapar varaktiga minnen är känslan det kanske allra viktigaste. Man minns bättre om 

man upplever skolan och inlärningen som positiv.

● Sprid ut pluggandet. Inför prov är det viktigt att inte memorera allting dagen före. Då kommer kunskapen bara bli 

tillfällig.

● Gör läxorna tidigt. Skjut inte upp läxorna till det sista du gör innan du somnar för då tar de längre tid och du lär dig 

troligen sämre.  

● Fokusera. Det kan vara svårt när mycket händer runt omkring en. Försök att inte omedelbart titta på och svara på 

plingen i dina tekniska prylar. Prioritera skolan när du är där.  

● Sätt upp mål. Det är lättare att hitta motivation till att lära sig om man sätter upp mål. 

● Sov, träna och ät bra. För att hjärnan ska klara alla processer som måste ske för att bilda nya minnen är det viktigt 

med energi och vila. Se därför till att hålla dig i form och att du får tillräckligt med sömn.  

● Frågesport. Ta alla tillfällen att testa och använda dina kunskaper. Då lagras de bättre och mer långvarigt i hjärnan. 

Gör en frågesport tillsammans med kompisarna! Då får du både repetera det du lärt dig och testa dina kunskaper.

Källa: Lars Olson, hjärnforskare och professor i neurobiologi vid Karolinska institutet och Torkel Klingberg, hjärnforskare och professor i kognitiv neurovetenskap 

vid Karolinska institutet.



Mindset


