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Syfte & Mål 

• Elevernas lärande ska öka genom 

att kvaliteten i  bedömning 

utvecklas.

• Ökad kunskap om bedömning som 

används i lärandesituationen

• Fler verktyg och metoder för att 

utveckla bedömning



Sedan sist
• Läst kapitel 3

• Föreläsning - Anna Karlefjärd

• Film - Dylan Wiliam

• Sambedömning & samsyn

• Uppgifter att pröva:

o Fortsätt med TPS

o Formulera TBQ varje vecka

o Auskultera

• Ta med en planering till idag



Dagens innehåll 

• Nyckelstrategi 1
Lärandemål och kriterier för framsteg

• Målformuleringar från sist

• Lärandets kontext

• SMARTA mål

• LPP-arbete



Dagens mål

Vara förtrogen med begreppet 

Lärandemål



SMARTA mål

S Specifikt

M Mätbart 

A Attraktivt

R Realistiskt 

T Tidsbestämt 

A Accepterat 



Målformuleringar 
från 13 april

korta.nu/larmpdv

Lärandemål?

Tydligt för eleven?

http://sv.padlet.com/jane_tuominen/7nkwf48auarg


TPS kring följande 
målformuleringar

Du ska kunna skillnaden mellan 

b och d

Du ska få lära dig att skilja mellan 

vokalerna ä och å



TPS kring följande
målformuleringar

Du ska skriva en faktatext

Eleven skall kunna spela en enkel 

melodi på piano eller annat 

melodiinstrument



TPS kring följande
målformuleringar

Att kunna diskutera och resonera kring 

matematiska problem med de rätta 

begreppen

Du skall utveckla din förmåga att rita 

stilleben med hjälp av rutsystem





…på begreppet 

lärandemål?
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Framtid

11 augusti – heldag, lokal återkommer rektorer med

• Dator

• Planering, gärna påbörjad, som du ska använda

• Lgr11

• Boken: Att följa lärande

• Förbered dig: läs kapitel 4, notera – Att ta fram belägg för elevernas prestationer

Detta behöver jag stöd med angående lärandemål och alignment?

25 augusti Dylan Wiliam 15:00-18:00

Vecka: 38, 42, 47, 50 – måndagar klockan 15:15 – 17.15

http://answergarden.ch/view/173044


Tack!

Charlotta Andersson

charlotta.andersson@norrtalje.se

0739 62 32 52

@TranvikL8

Jane Tuominen

jane.tuominen@norrtalje.se

0739 62 32 50

@jane_tuominen
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