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Inside the Black box 1998
Kom i en fotskningsanalys tillsammans med Paul 
Black fram att Formativ bedömning har upp till 
dubbelt så stor effekt på elevers lärande
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http://youtu.be/eqRcpA5rYTE














"Formativ bedömning innebär att få bästa 
möjliga bevis för vad eleverna har lärt sig 
och att sedan använda informationen för 
att avgöra vad som är nästa 
steg." (Wiliam 2013:65)

http://www.youtube.com/watch?v=sivRtg04xrc


• Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för 
framsteg

• Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter, och 
inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande

• Ge feedback som för lärandet framåt

• Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra

• Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande

Fem punkter som enligt Wiliam inte är 
förhandlingsbara vid effektiv formativ 
bedömning 





5 min dagens agenda, gnälltid
5 min startaktivitet
30-50 min återkoppling: vad har jag gjort, hur har det gått, frågor
25-40 min nytt lärande om bedömning för lärande
10-15 min Planering revidering av min plan
5 min sammanfattning

När: en gång i månaden, 75 -120 min, 2 år

Vem: 10 -12 personer gärna med någon gemensam koppling



Teacher Learning Communities



Kommer till Göteborg 7-9 maj


Plats: Svenska Mässan


7 maj har Göteborgs grundskolor förtur till platserna
Grupper av lärare och rektorer prioriteras 
800 halvdagsplatser
240 heldagsplatser

Dylan Wiliam

http://www.youtube.com/watch?v=sivRtg04xrc


Wiliam, Dylan. 2013 Att följa lärande - formativ 
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Lär dig mer om Wiliams metoder


Youtube
The classroom experiment ep 1 & 2

Källor

http://www.youtube.com/watch?v=sivRtg04xrc

