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Upplägg 

 

O Utgångspunkter 

 

O Återkoppling  elev – lärare  

   lärare – elev 

   elev – elev  

 

O Att synliggöra kunskapskraven 

 



Utgångspunkter 

”En framåtsyftande 

kunskapsbedömning, 

kommunicerad med eleven, 

ger ett kraftfullt stöd för 

lärandet.”  

 

 

(s. 3) 

 

Formativ bedömning 

ger de bästa effekterna 

på elevers 

studieresultat.  

 

 

 

( s. 40) 

Efter genomgången 

grundskola ska varje elev 

kunna ”använda modern 

teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, 

kommunikation, skapande 

och lärande”. 

(s. 14) 



Utgångspunkter 

”Återkoppling riktad mot eleven som 

person har inte visat sig ha positiva 

effekter på lärandet.” 

 

”En återkoppling som endast består 

av betyg kan också uppfattas som 

riktad mot eleven som person /…/  

Detta kan påverka motivationen, i 

synnerhet för elever som får låga 

betyg eller omdömen.” 
 

(Kunskapsbedömning i skolan, s. 21) 



Återkoppling  
elev – lärare  

Den viktigaste återkopplingen kommer från elev 

till lärare (och inte från lärare till elev!) 
(Synligt lärande, s. 41) 

 

Låt bedömning och återkoppling bli en del av undervisningen! 

 

 

 Exit 

tickets 

Idag har jag lärt mig… 

Det här visste jag 

innan… 

Det här vill jag att du går 

igenom igen… 

Vad är ett adjektiv? 

Vad är syftet med 

argumenterande texter?  

Vad betyder idiomet ”Det 

var ingen dans på rosor”? S
a

n
t 

e
ll
e

r 
fa

ls
k

t?
 



Återkoppling  
elev – lärare  

 
 

C:/Users/thelum1214/Dropbox/TORGHANDEL/Exit ticket.png
Padlet - Lögnen.png
C:/Users/thelum1214/Dropbox/TORGHANDEL/Mentimeter - Lögnen.png


Återkoppling  
lärare - elev 

 

 

 

 
E C A 

Kunskapskrav 

 

Kunskapskrav Kunskapskrav 

Kommentarer 

https://www.dropbox.com/s/558f75te1qt7cy7/Exempel p%C3%A5 respons till elev.mp4?dl=0
C:/Users/thelum1214/Dropbox/TORGHANDEL/Exempel - Elevmatris.docx
https://www.dropbox.com/s/apekkiuhjhdb03x/Flippat.mov?dl=0


Återkoppling  
elev – elev  

Eleven kan ge omdömen 

om texters innehåll och 

uppbyggnad och utifrån 

respons bearbeta texter 

mot ökad tydlighet, kvalitet 

och uttrycksfullhet på ett 

fungerande sätt. 
(s. 230) 

https://www.dropbox.com/s/12v0jtaj8i495pm/Kamratrespons.mov?dl=0


Synliggöra kunskapskraven 

 

Ge eleverna möjlighet att se och förstå 

skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. 

 

 

https://hjarntorget.goteborg.se/courseId/47166/content.do?id=34370644


Tack för mig! 

Dela gärna med dig av dina synpunkter! 

 

 

 

 

 

 

 

therese.lumberg@lundby.goteborg.se 
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