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Målgrupp: pedagoger från och med förskola till 

och med vuxenutbildningen inom samtliga ämnen 

– även om de flesta exemplen kommer att tas från 

matematikklassrummen. Seminariet riktar sig även till 

skolledare och politiker med övergripande ansvar. 

 

All form av bedömning handlar om återkoppling – 

och det påverkar eleverna. Hur medveten är du 

som pedagog hur bedömning påverkar eleverna 

och deras möjlighet att engagera sig och aktivt ta 

del i sitt eget lärande? Under seminariet lyfts 

exempel allt ifrån ”bedömning i flykten”, när 

pedagogen möter barn/elever/studenter i 

undervisningssituationen till mer sammanfattande 

bedömningar i samband med utvecklingssamtal 

och betyg. 

 

Vilken typ av bedömning sker hos dig? Erbjuds 

eleven att vara en aktiv medspelare i lärandet? 

Vad fokuseras i bedömningarna? Kommer du att 

känna igen dig i någon av de bedömningsdiskurser 

Lisa funnit i sin forskning? Vilken roll spelar 

beslutsfattarna? 

 

Välkommen till en spännande eftermiddag med 

bedömning och aktuell forskning i fokus! 

 

Vill du förbereda dig inför seminariet 

rekommenderas Lisa Björklund Boistrups senaste bok 

Bedömning i matematikklassrummet från 2013. 

Eller film på länk: 

http://flash.gu.se/gutv/arkiv/M12050.mp4  

 

 

 

Lisa Björklund Boistrup arbetar 

som universitetslektor vid 

Stockholms universitet och 

dessutom vid Linköpings 

universitet med skolnära 

matematikdidaktisk forskning. 

 

Hon har flera års erfarenhet av 

att undervisa, såväl i 

grundskolan som i utbildningen 

av matematiklärare. 

 

Lisa har i flera år även arbetat i 

PRIM-gruppen med 

konstruktion av nationella prov 

och diagnostiska materiel. 

Lisa Björklund Boistrup 
universitetslektor 

Bedömning i flykten 

forskningsvåren  
2014 

15 april 
15:00 – 17:00 

FORSKNINGSVÅREN 

En satsning i Norrtälje kommun 

som möjliggör för pedagoger och 

skolledare att ta del av forskning. 

 28 januari: Ann S Pihlgren 

Tänkandets didaktik 

 18 februari: Mona Holmqvist 

Learning Study som modell 

för utvecklat lärande 

 18 mars: Charlotta Andersson 

& Jane Tuominen Positivt om 

negativa tal 

 15 april: Lisa Björklund 

Boistrup: Bedömning i flykten 

 20 maj: Håkan Fleischer 

Om en-till-en är svaret – vad 

är frågan? 

Kostnadsfritt för dig som är 

anställd av Norrtälje kommun,  

300 kr för övriga 

  

Campus Roslagen i Norrtälje 

Lokal: Havet, NKV  

(Astrid Lindgrens gata 2) 

Tid: tisdagar 15:00-17:00 

 

HÖSTENS K ICK OFF  

James Nottingham Utmanande 

undervisning i klassrummet.  

18 augusti i Roslagsskolans aula 

 9:00-11:00  för  kommunal 

grundskola Norrtälje 

 13:00-15:00  för 

Rodengymnasiet samt övriga 

intresserade  

Kostnadsfritt för dig som är 

anställd av Norrtälje kommun,  

500 kr för övriga 

 

ANMÄLAN  OCH MER 

INFORMATION: 

pedagogdirekt.se 
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