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Dagens innehåll
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•Litteraturseminarium

•Fosnot & Dolk, s. 249–264 

•Uppföljning

•Utvecklade uppgifter

•Sammanlänkande uppgifter

•Er(a) mellanträff(ar)

•Bedömningspraktiker

•Som man frågar får man svar…

• Inför den 12 augusti



Noteringar
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s. 249–264



Utvecklade uppgifter & 
sammanlänkande uppgifter

•Mål (innehåll)

•Uppgifter?

•Lärande

•Planerat (intentionellt)

• Iscensatt

•Erfaret
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När, vad, hur & varför 

bedömer du/ni?

Hur dokumenterar 

du/ni?

När & hur ger du 

respons?

Hur blir matematiken 

synlig?
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Feedback

Feed
back

Feed
up

Feed
forward



Fyra bedömningsdiskurser

1: Gör det fort och gör det rätt

2: Vad som helst duger

3: Öppenhet med ämnet

4: Resonemang tar tid
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Diskurs 1: 
Gör det fort och gör det rätt

1. Feed back från lärare till elev.

2. Slutna frågor där läraren vet svaret.

3. Feed forward om vad som ska ”göras”.

4. Feed up samt utmaningar ovanligt.

5. Boken styr, gör som man brukar.

6. Korta yttranden i snabba samtal.

7. Få möjligheter för elevernas delaktighet.
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Diskurs 2: Vad som helst duger

1. Främst läraren återkopplar, sällan på 
ämnesinnehållet. Eleverna med i diskussioner.

2. Felaktiga lösningar kan lämnas obesvarade. 
Ämnesutmaningar är sällsynta.

3. Ofta beröm (ska kännas bra).

4. Öppna frågor förekommer. Ibland utanför 
boken.

5. Få möjligheter för elevernas delaktighet och 
lärande.

6. Korta meningar. Korta pauser.
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Diskurs 3: 
Öppenhet med ämnet

1. Olika bedömningshandlingar i båda 
riktningarna mellan lärare och elev.

2. Ofta öppna frågor och intresse för ämnet. 
Läraren vet inte svaret.

3. ”Felaktiga” svar används konstruktivt. 
Utmaningar inom ämnet förekommer.

4. Aktiva val av uttrycksformer, inklusive 
begränsningar. Elevens ansträngning lyfts fram.

5. Flera möjligheter för elevernas delaktighet och 
lärande i ämnet.

6. Inte mycket tystnad, långa meningar.

PEDAGOGDIREKT.SE



*

31

Diskurs 4: Resonemang tar tid
1. Bedömningshandlingar inklusive feed up i båda 

riktningar mellan lärare och elev.

2. Elevernas visade kunnande tydliggörs, 
utmaningar vanliga, självreflektion uppmuntras.

3. Aktiva val av uttrycksformer. Processer (problem-
lösning, resonerande, beskrivande) lyfts fram.

4. Läraren känner ej till svaren.

5. Tystnader vanliga, tempot lägre.

6. Fler möjligheter för elevernas aktiva delaktighet 
och lärande.
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Diskussion

•Vilka diskurser känner du igen i din 
undervisningspraktik? 

o Ge exempel

o Saknas det någon diskurs?

•Byta diskurs?

o Anledning?

o Hinder?
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Tillbaka 14:50 
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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


• Berätta för mig om uppgiften. 

• Vad vet du om uppgiften? Har du mött en liknande uppgift 
tidigare? 

• Vad var det i uppgiften som fick dig att fastna?

• Var i processen blev det fel?

• Är det någonting i din metod som inte fungerade?

• Du har använt ”den här” metoden/strategin för att lösa den här 
uppgiften. Kan du komma på en annan strategi att använda?

• Vad händer om du prövar med andra tal? Tal med lägre värde? Tal 
med högre värde? 

• Vad händer om du prövar med…

• Välj ut två av uppgifterna som du anser lätta och två som är svåra.

• Vad är det för likhet/skillnad mellan lätta och svåra uppgifter?

• Vad är enkelt/svårt inom denna uppgift?

• Hur kan du göra denna uppgift lättare/svårare?

• Vad skulle hända om…?

”Frågeställningar”
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•Har du ett förslag, en hypotes...gissning? Rimligt?

•Vad kan ändras/vara oförändrat för att xxx fortfarande ska vara 
sant?

•Går det att visa samma sak på annat sätt?

•Är det alltid, ibland eller aldrig sant att…?

•Kan du bevisa…?

•Vad är fel med …?

•Kan du beskriva uppgiften för någon annan?

•Kan du förklara…förbättra din förklaring?

•Vad har du kommit fram till? 

• Svaret på den här uppgiften är … Kan du komma på ett sätt att 
lösa uppgiften?

• Två av dina svar (de här lösningarna) är felaktiga. Leta reda på 
dem och skriv ner de korrekta lösningarna.

•Hur kan man undvika sådana här fel i framtiden?

•Vilket råd skulle du ge någon annan…?

•Vad behöver du göra just nu för att komma vidare?

•Vilka kunskaper tror du att du kan behöva?
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Vilket land hade mest skuld till 

att första världskriget bröt ut? 

vs 

Det var Rysslands fel att första 

världskriget bröt ut!

•Påståenden

•Varför- eller 

hur-frågor?

•Kontraster

Är 15 + 8 = 23 – 7 korrekt?

vs 

Varför är 15 + 8 = 23 – 7 inte 

korrekt?

Varför är 5 + 2 = 10 – 3  

korrekt, men inte

5 + 2 = 7 – 3?
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Inför den 12 augusti 2021
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Vad önskar ni fokusera på?

Njut av sommarledigheten!



Tack för idag och den 
här terminen! 

Trevlig sommar!

charlotta.andersson@pedagogdirekt.se
jane.tuominen@pedagogdirekt.se
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