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• Att ta fram belägg för elevers prestationer

• Att åstadkomma effektiva 

klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 

inlärningsuppgifter som visar att lärandet skett

• Var befinner sig eleven?



Syfte & Mål 

•Elevernas lärande ska öka genom 

att kvaliteten i  bedömning 

utvecklas

•Jag har fått fler alternativ hur jag 

kan ta reda på elevers kunskaper
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Innehåll

•TPS, matriser m.m.

•Notering från och film

•Strategi 2
− Tekniker

− Frågor

•Bloom
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Den här tekniken 
använder jag oftast för 
att snabbt se hela
klassens lärande.

govote.at 

code 51 19 55
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https://www.mentimeter.com/s/e640207c8037c2345caff4f488424563/4e827573c21a
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rulmok_9HVs
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=basket&source=images&cd=&cad=rja&docid=F1z_R1LwauLRCM&tbnid=wigugbjnWeoMpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kitgroup.com/products.php?pid=29&fid=1&ei=JVZIUabbHsvT4QT01oAg&bvm=bv.43828540,d.bGE&psig=AFQjCNHKQCIZ6JOYNtcfotYC7Zx9y4UoiA&ust=1363781304679470


Är Köpmannen i 

Venedig en komedi? 

vs 

Varför är Köpmannen i 

Venedig en komedi?

•Påståenden

•Varför- eller hur-

frågor?

•Kontraster
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• Berätta för mig om uppgiften. Vad vet du om 
uppgiften? Kan du beskriva uppgiften för någon 
annan?

• Har du mött en liknande uppgift tidigare? 

• Vilka kunskaper tror du att du kan behöva?

• Vad är lika… Vad är annorlunda…?

• Har du ett förslag?...en hypotes?...gissning?

• Vad skulle hända om…? Är det alltid sant att…? 
Kan du bevisa…?

• Kan du hitta en annan metod?

• Kan du förklara…förbättra din förklaring?

• Vad har du kommit fram till? Vilket råd skulle du ge 
någon annan…?

• Vad var svårt/enkelt med denna uppgift?
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*
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Återberätta viktiga 
poänger med denna 
nyckelstrategi.



Utgångspass

Den här tekniken vill  jag nu pröva för 

att snabbt visa att lärande skett.

govote.at

code 86 95 65
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https://www.mentimeter.com/s/f6774d3b2d2e0d802f0e27bd41da1596/18f5d6272a63


Till nästa gång

•Ta med (förbered Bloom)

–En planering, eller

–Ett prov (en diagnos) 

•Pröva en teknik för att snabbt 

skanna av lärandet i en hel grupp

•Utmaning: No hands up
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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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