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Var är vi?

Vart ska vi?

Grunden i allt systematiskt 

kvalitetsarbete…
Hur tar vi oss
dit?



▪ Anpassas till elevernas kunskapsnivå. 

▪ Läraren tror på sina elever och har höga 
förväntningar.

▪ Läraren engagerar eleverna i arbete och 
uppgifter samt ge dem relevanta instruktioner. 

▪ Detta i sig kräver kunskaper om, elevernas 
utvecklingsbehov, undervisningsvariation, 
utmanande och inspirerande ansatser samt 
kunskaper om typiska misstag eleverna gör i 
ett givet undervisningsområde.



Lärarens didaktiska 
kunskaper. Vad är 

svårt? 
Missuppfattningar? Elevernas

intressen och 
erfarenheter

Övergripande
läroplansmål

Vad eleverna kan 
och behöver 

utveckla

Kunskaps-
krav

Centralt
innehåll

Syfte och 
mål



START

MÅL

1. 

LÄRANDEMÅL

Vad vill vi att 

eleverna ska 

lära sig?

2.  

BEDÖMNINGSUPPGIFT 

OCH 

FRAMGÅNGSKRITERIER

- Hur vet vi att eleverna lärt sig 

det vi ville att de skulle lära sig?

- Hur vet vi när eleverna har lärt

sig?

3. VAR BEFINNER SIG 

ELEVERNA?

- Nuläge.

- De som inte lär resp.de 

som kan? Hur agera?

4. UNDERVISNING

5. JUSTERA 

UNDERVISNINGEN 

UNDER TIDEN.

FORMATIV BEDÖMNING

FORMATIV BEDÖMNING

FORMATIV 

BEDÖMNING



➢Det är hur planeringen används i vardagen 
som skapar röd tråd och inre logik för 
eleverna.

➢Använda minst lika mycket tid att förankra 
planeringen hos eleverna som du använder 
till att skapa grunderna i den. 

➢Ett effektivt sätt att förankra planeringen är 
att låta eleverna vara medskapare av den, och 
att ständigt återkomma och arbeta med den i 
undervisningen.



VAD?

HUR?

VARFÖR?

INNEHÅLL

ELEVERLÄRARE

Interaktion



▪Tänk på något moment du snart skall börja undervisa i. 
Vilka kunskaper, attityder, färdigheter och vanor förväntar 
du dig att eleverna redan har?



Elevernas förkunskaper

Lärandemål i fokus.

Vad förväntas av 

oss?

Hur kan vi 

uppnå 

lärandemålen?

Vad kan vi 

utveckla?Vad har vi 

lyckats med?

Vad är vägen till 

framgång?



ELEVERNA SKA:
• Minnas vad producenter, konsumenter, rovdjur och byte betyder.

• Hitta organismer i en näringsväv

• Förklara hur energi överförs i en näringsväv

• Analysera beroendeförhållandena i en näringsväv

• Tillämpa de här ideérna i ett nytt ekosystem.

• Bedöma riskerna med giftiga ämnen i näringskedjan.



ELEVERNA SKA:

• Kunna förklara hur 

energi överförs i 

näringsvävar.

• Kunna förklara 

beroendeförhållandena 

i näringsvävar.

ELEVERNA SKA:

• Kunna förklara hur energi 

överförs i en näringsväv i 

skogen.

• Kunna förklara 

beroendeförhållandena i 

en näringsväv i skogen.

Minnas vad producenter, konsumenter, rovdjur och byte betyder.

Hitta organismer i en näringsväv.





”Om jag vill lyckas med att föra en 
människa mot ett bestämt mål måste 
jag först finna henne där hon är och 
börja just där. Den som inte kan det 
lurar sig själv när hon tror att hon kan 
hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag 
visserligen förstå mer än hon gör, men 
först och främst förstå det hon förstår. 
Om jag inte kan det hjälper det inte 
om jag kan och vet mera."

(Sören Kirkegaard)



▪ Belägg för elevers lärande kommer inte av sig själv till läraren. Man 
måste leta efter det, och lärare måste veta vad de ska leta efter…

▪ Svårt att göra sitt jobb som lärare om du man inte tar reda på vad 
eleverna redan vet.

▪ Det bästa är att prata med eleverna individuellt eller i grupp för att 
förstå hur det tänker och vad de kan.

▪ Planera dina frågor.

▪ Förtest, vad kan eleverna?

▪ Post-it lappar på rad



Planera vilka frågor som ska ställas 
redan i planeringen.

Hur ställa frågor som visar hur eleverna tänker?

Är kol en metall? – Varför är kol inte en metall?

Är det här en mening eller en sats? – Varför är det här en mening och 

inte en sats?

Är 23 ett primtal? – Varför är 23 ett primtal? 

Eller ställa frågor som belyser olikheter och skillnader.

- Varför är fladdermusen ett däggdjur och inte pingvinen?



Vad är 20% av 
300?

a) 30

b) 60

c) 15

d) 6000

• Enkla frågor att analysera.

• 10 frågor av denna typ kan man 

registrera inte bara om en elev svarar 

rätt på de enskilda frågorna utan även 

vilket felaktigt svarsalternativ hen 

väljer. 

• Hur fortsätter jag undervisningen 

utifrån resultatet?



SKILLNADER

Finns i luften

Kommer ut ur bilar

Är osynliga

Flyter uppåt

LIKHETER

Kan flyta genom rör

Kan ändra form

Finns i kolsyrade 

drycker

Svårt att hålla i

Träd absorberar 

dem

SKILLNADER

Blir gas när det blir 

väldigt varma

Är våta

Man kan känna 

dem

När de är kalla får 

de fast form

De droppar

G
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R
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T

S

K

O

R



I många klassrum utförs processen med att ta fram belägg 
för elevernas lärande endast i flykten; 

lärare planerar nästan alltid de undervisningsaktiviteter som 
eleverna ska ägna sig åt, men de planerar sällan i detalj hur 
de ska ta reda på var eleverna är i sitt lärande.

VAD HAR DET FÖR EFFEKT PÅ UNDERVISNINGEN KVALITET? 

HUR SYNS DET?



LEKTIONVAD ska läras? 

VARFÖR ska det läras?

HUR ska det läras?

Hur går vi vidare nästa 

lektion?

Diskussion och uppföljning

Introduktion

Förkunskaper hos eleverna

Eleven ska kunna skilja på objekt 

och subjekt i en sats.

Första steget i arbetet med att 

kunna göra en satsanalys.

Vid bedömningar av förra 

lektionens texter framgår att 

eleven  inte kan skilja på de/dem.

Insats för att möta behov: 

Satsanalys, subjekt, objekt

Genom gemensam modellering 

och sedan arbeta i par som 

återkopplas i helgrupp

APA

Exit ticket…”Bollen studsar i mål”, 

vad är subjekt och vad är objekt?

Genomgång där eleverna får se 

olika meningar där meningarna är 

både inkorrekta och korrekta. 

Diskussion kring detta.

Gör en ingångsbiljett…

Vad är rätt? Varför är det rätt?

”De gick till stranden”.

”Dem gick till stranden”.

Analysera exit ticket…

Lärandemål: 

Kunna göra en enkel satsanalys för 

att följa språkliga normer vid 

användning av de/dem i text.

Skriva lärandemål och 

arbetsgång på tavlan.

1. Börja med ingångsbiljetten.

2. Genomgång av hur svenskan 

fungerar som språk utifrån 

subjekt, predikat och objekt i 

påståenden, SPO.

3. Gemensam analys av meningar 

i helklass , alla.

4. Gemensam analys av 

meningarna i par.

5. Lyfter upp meningarna i 

helklass och diskuterar vilka 

hinder och svårigheter som 

uppstått. Hur löste ni det? Osv…

Återkoppling/Avslut:

Göra exit ticket- Vad har lärts?



▪ Tydligt och klart mål förenklar synliggörandet av sambandet mellan 
återkoppling och framsteg.

▪ Låta eleverna förbättra samma arbete flera gånger, göra succesiva förbättringar 
av samma sak, efter återkoppling och övning.



Mycket av den feedback 

som eleverna får har bara 

liten eller ingen verkan 

på deras lärande.

Hur ger vi feedback till 

eleverna som för 

lärandet framåt?



Aktuellt läge

Önskat läge

Återkoppling är effektiv 

om:

 Eleverna känner till 

framstegskriterierna.

 Syftar till att 

överbrygga luckan 

mellan nuläge och mål 

 Inriktad på att ge 

information om nästa 

steg i lärandet.

(Hattie & Yates, 2014)



Hjälp eleven ta 

ett nästa steg, ej

18 nästa steg

Bli skicklig på

att ge begränsad

återkoppling

Ingen omfattande 

återkoppling utan 

att ge dem tid och 

möjlighet att göra 

något med den. 

Undvik fällan!

Ge mottagaren

mer jobb än

givaren!

Eleverna ska 

lära sig!

För mycket åter-

kopplingsinformati

on, sällan effektiv.

Less is 

more

Arbeta med 

återkopplingen, 

för att förbättra 

sig

Möjlighet att

förbättra

Effektivt!

Stora möjligheter 

till 

vidareutveckling 

och precision.

Snabb, muntlig, 

interaktiv

återkoppling I 

klassrummet

DET LÅTER JU BRA 

MEN…

HUR SKA VI HINNA?



Visa tydligare att

dina resonemang

bygger på fakta.
MER PRECIS

Du behöver

utveckla dina

resonemang

mer
VAG

Ett av dina resonemang

är mer övertygande än

de andra. Vilket är det

och varför fungerar det

bättre?

FRÅGA

Är det oklart vad 

återkopplingen 

avser, eller vad 

eleven förväntas 

göra med den, är 

den troligen inte så 

användbar.

Ibland kan det 

vara mer effektivt 

att ställa en fråga 

som får eleven att 

tänka efter, än att 

bara berätta för 

eleven vad hen ska 

göra.



Black och Wiliam (2009) beskriver en bedömning som formativ  enligt följande:

”När belägg för elevens prestation lockas 

fram, tolkas och används av lärare, elever 

eller deras kamrater för att besluta om 

nästa steg i undervisningen som 

förmodligen blir bättre, eller bättre 

grundade, än de beslut de skulle ha fattat 

om belägg inte hade funnits.”

Enda alternativet på grund av det faktum att eleverna inte alltid lär sig det som vi 

undervisar om, och det är vår skyldighet att ta reda på vad de lärde sig innan vi 

försöker lära dem något annat.



Bärande idé:

Bedömning görs av elevers prestationer för att 

besluta om och anpassa nästa steg i 

undervisningen

(Black & Wiliam, 2009)

Belägg för prestationer kan tas fram, tolkas och 

användas av lärare, elever och kamrater.

Viktigt att bedömningen fokuserar på att fatta 

beslut om nästa steg i lärandet.



Bygger på insikten att undervisning och 

lärande inte är samma sak. 

Elever lär inte alltid det vi undervisar 

om.

Därför måste vi kontrollera hur det går 

så att vi kan fatta mer upplysta beslut 

och agera därefter.



1. Elever får arbeta med en fråga/uppgift

2. Läraren visar tre olika svar på frågan/uppgiften

3. Eleverna rangordnar svaren

4. Eleverna får en ny fråga och arbetar i grupp med 
att formulera svar på olika nivåer

5. Svaren visas upp för hela klassen

Formativ

6. Elever får en liknande uppgift att arbeta med

7. Läraren bedömer elevernas svar

Summativ



Eleverna har en checklista med kvaliteter 

för den specifika uppgiften.

Innan de lämnar in sina uppgifter till läraren 

uppmanas eleverna att be någon gå igenom 

checklistan innan de får tänka att arbetet är 

klart.

(En punkt kan vara att just följa checklistan 

slaviskt).

Det är viktigt att eleverna uppmuntras att 

kommentera inte bara om punkterna är med 

utan också styrkor och svagheter i dem.

”PRE-FLIGHT 

CHECKLIST”

Användbar bakgrundsinfo

Strukturerad lösning

Matematiskt språk

Enheter 

Svar

Rimlighet



"Det har blivit en vanlig metod att 

berömma

eleverna för deras resultat på enkla 

uppgifter,

att säga att de är smarta när de gör något 

snabbt och perfekt.

När vi gör det vi lär vi dem inte att 

välkomna

utmaningar och lära av fel.

Vi lär dem att enkel framgång innebär att 

de är

intelligenta och, underförstått, att fel och

ansträngning betyder att de inte är det. "
(Dweck, 2000)



Hur kan eleverna utmanas 
och stimuleras att gå in och 
ut ur inlärningszonen?

När eleverna inte blir 

tankemässigt utmanade och 

stimulerade på lektionerna blir 

de omotiverade eller uttråkade. 

Bland omotiverade eller 

uttråkade elever finns större risk 

att de gör annat än ägnar sig åt 

lärande på lektionen eller ställer 

till med oreda. 



…utan att känna till olika 

lärandestrategier och att kunna 

växla mellan dem utifrån den 

effekt undervisningen har på 

elevernas resultat.



▪ Hur ta med bedömningen redan i planeringsfasen och säkra att du får 
bedömningsbart underlag under undervisningens gång? 

▪ Strategier för att planera undervisning och bedömning utifrån olika nivåer och 
olika bedömningssituationer 

▪ Hur kan vi genom att använda ett formativ förhållningssätt göra eleverna delaktiga 
och synliggöra kunskapskvaliteter i lärprocessen? 

▪ Hur? Vad? Varför? Hur få en röd tråd mellan planering, genomförande och 
bedömning? 

▪ Hur synliggöra elevens lärandeprogression under arbetes gång?

▪ Hur skapa system för att se vilket som är elevens nästa steg i lärandet? Exempel 
på att göra snabbutvärderingar efter varje arbetsområde



Någonting som jag kommer reflektera vidare 
kring eller göra annorlunda efter detta pass?



1. 

Tag fram en pedagogiska 

planering som ni tänker arbeta 

med första tiden av terminen. 

2. 

Alla i arbets-/ämneslaget skall 

vara kritiska vänner och utgå 

från fokusfrågorna i den svarta 

rutan.

FOKUSFRÅGOR FÖR KRITISKA VÄNNER 

(framgår det tydligt…):

1. Vad vill man att eleverna ska lära sig?

2. Hur ska man veta att eleverna lärt sig det

som är tänkt att de skulle lära sig?                                                                         

Hur vet vi när eleverna har lärt sig?

3. Hur tar man reda på var eleverna befinner

sig innan start av arbetsområde?

4. Hur tänker och agerar läraren kring när vissa 

elever inte lär sig?

5. Hur tänker och agerar läraren när vissa 

elever redan kan det?

6. Hur stämmer undervisningen överens med 

lärandemålen och bedömningsuppgift?



1. Skriv lärandemål för ert arbetsområde.

2. Skapa en bedömningsuppgift som är samstämmig mot uppsatt lärandemål och

bedömer det ni verkligen ämnar se.

- Vad ska uppgiften visa? Utgå från de aktiva verben kopplat till kunskapskrav.

- Vilka kunskapskrav kopplas till uppgiften?

- Hur speglar kraven på elevprestationer kunskapskravens nivåer?

- Ge konkreta exempel på kunskapskravens nivåer?

3. Hur skall ni se vilka förkunskaper eleverna har? Behöver ni göra någon separat uppgift?

4. Hur lägger ni upp undervisningen så att eleverna blir rustade för att kunna klara    

bedömningsuppgiften? 

Vilket centralt innehåll kommer ni att använda?

Vilka vanliga missuppfattningar brukar finnas inom detta område?

Hur bemöter ni dessa missuppfattningar? 



TACK FÖR MIG!

Maila mig gärna…

Anna.gullberg@gmail.com

Eller ring mig…

0709-419830

mailto:Anna.gullberg@gmail.com

