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Borttagen bild 



Syfte & Mål  

•Elevernas lärande ska öka 

genom att kvaliteten i  

bedömning utvecklas 
 

•Fler verktyg och metoder för 

att  utveckla bedömning 
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Så här beskriver jag min 
bedömningspraktik  
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När? 

Vad?  

Hur? 



* 

bedömning 

formativ 
bedömning 

BFL BFU 

summativ 
bedömning 
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https://www.youtube.com/watch?v=ULdghJ9-w5w
https://www.youtube.com/watch?v=ULdghJ9-w5w


* 

GPS-

modellen 

• Vart ska vi? 

• Var är vi? 

• Hur ska vi komma dit? 
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=gps&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ku6gZ9Rc9nSpoM&tbnid=e2TDpNXfSDkkJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.relationalcapitalgroup.com/customer-relationships/gps-your-roadmap-to-relationships-success/&ei=1mRIUcPkFOb04QSk14HIDA&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNHkM66hxp0WqepIeci3mL97ox6wjg&ust=1363784731688857


Formativ bedömning 

1) Vad ska eleven lära sig? 

2) Vad kan eleven redan? 

3) Hur ska eleven komma vidare? 

4) Hur kan eleverna stödja 

varandras lärande? 

5) Hur kan eleven bedöma och 

styra det egna lärandet? 

* 

”Fortgående daglig formativ 

bedömning minut för minut 

har störst betydelse för 

elevresultaten.” 
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* 

Vad ska eleverna lära sig? 

Att klargöra, delge och 

skapa förståelse för 

förväntade lärandemål och 

kriterier för framsteg 
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Hur vet era elever vad 

som ska bedömas och på 

vilket sätt det ska 

bedömas? 
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Jag undrar! 

Jag vet 

* 

Vad kan eleverna? 

Åstadkomma effektiva 

diskussioner, aktiviteter 

och uppgifter som visar 

att lärande skett. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PtZ1pmY0VzI


* 

Hur komma vidare? 

Ge återkoppling som för 

lärandet framåt 
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* 

Hur kan eleverna stödja 
varandra? 

Aktivera eleverna som  

läranderesurser till varandra 

4 
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https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms&feature=kp


* 

Hur kan eleven bedöma och 
styra det egna lärandet? 

Aktivera eleverna 

till att äga sitt eget 

lärande 

5 
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* 

Angående bedömning:  

Vilken roll kan elever ha som 

vanligtvis pedagogen har? 
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Angående bedömning:  

Vad bör inte läggas över på 

eleverna? 
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* 

Bedömning för undervisning 

Nådde vi dagens mål? 

Fler verktyg och 

metoder för att  

utveckla 

bedömning 
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=tumme&source=images&cd=&cad=rja&docid=rNyf5QCBY-FRWM&tbnid=7PoUWnwp5RpgkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vecta.se/om_foretaget.html&ei=p1tIUd2WCuaD4AS41IGICg&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNEnuuYdk7VdI3wpxfKOE9eGTFGylg&ust=1363782860870903


Exit ticket:  3 - 2 - 1 

•Tre ”innehåll” som var nya för mig 

•Två ”innehåll” jag vill pröva 

•Ett ”innehåll” jag inte håller med om 
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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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