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Frötunas och Köpmanholms skolor
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Bedömning är bron 

mellan undervisning 

och lärande



Syfte & Mål 

•Elevernas lärande ska öka genom att 

kvaliteten i bedömning utvecklas

Vara förtrogen med begreppen

•Lärandemål

•Alignment
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Innehåll 

•Bedömning – översikt

•Nyckelstrategi 1

Vad är målet?

–Lärandemål

–Alignment
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*

bedömning

formativ 
bedömning

BFL BFU

summativ 
bedömning
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*

GPS-

modellen

• Vart ska vi?

• Var är vi?

• Hur ska vi komma dit?
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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?

*
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Nyckelstrategi 1

•Vad är målet?

•Vad ska eleverna lära sig?

•Att klargöra, delge och skapa 

förståelse för förväntade 

lärandemål och kriterier för 

framsteg
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SMARTA mål

S Specifikt

M Mätbart 

A Attraktivt

R Realistiskt 

T Tidsbestämt 

A Accepterat 
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Lärandemål…

•vs läraktiviteter

•vs prestationsmål

•vs lärandets kontext
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Specifikt 

lärandemål

Generellt 

lärandemål

Kontext för lärande

Kunna skriva 

anvisningar hur man 

byter cykeldäck

Kunna skriva 

anvisningar

Byta ett cykeldäck

Kunna avgöra vad 

som bestämmer 

priset på en 

kanelbulle

Förklara vad som 

styr en 

marknadsekonomi

Kanelbulle

Kunna argumentera 

för eller emot 

vindkraftverk

Kunna argumentera Vindkraftverk

Specifik vs generell



The Big Question

Vilket råd skulle du ge en ny 

kollega om att formulera mål?

12



Verkstad - alignment
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Mål – lärtillfälle - bedömning



Vara förtrogen med 

begreppen 

lärandemål och 

alignment

*

Nådde vi dagens mål?
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Forskningsvåren 2015

20 januari Petri Partanen

16 februari Hans-Åke Scherp

25 mars Catharina Tjernberg

27 april Anna Karlefjärd

11 maj James Nottingham

Hösten 2015:

Dylan Wiliam & Patricia Diaz



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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