
Mathematics inside the black box 



Summativ och  formativ bedömning 

 Summativ bedömning görs som en bedömning av 
vad en elev kan vid en viss tidpunkt. 
Ex. de betyg som elever får i åk 8 och 9. 
 

 Formativ bedömning syftar till att utgöra ett stöd 
för elevers lärandeprocess och är en del av 
undervisningen. 

 
(Lisa Björklund Boistrup,  Pedagogisk bedömning) 



Ett formativt förhållningssätt  

i klassrummet 
 utmanande aktiviteter som främjar tänkande och 

diskussion 
 

 uppmuntra elevsamtal genom att ställa frågor 
och lyssna 
 

 strategier som stöttar alla elever att delta i 
diskussioner 
 

 gruppdiskussioner mellan elever 
 

 djupa och öppna helklassdiskussioner 

 



52 - 25 = 
 

Hur tänker du? 

Handboken test 4 uppg.18 - huvudräkning 



52 – 25  Hur tänker våra elever? 



Elevexempel från åk 4 i januari 

 



Elevexempel från åk 4 i januari 
 



Minute by minute;  
day by day.  

Dylan Wiliam 



 Vad kan jag som lärare göra? 
 

 Vilket är problemet för de flesta 
eleverna? 
 

 Vilken feedback behöver dessa 
elever? 
 

 Vilka kommentarer kan man ge? 

 



Bedömning och feedback  

       Den feedback som eleven får kan delas upp i två delar  

 

      VAD? kan eleven och vilka kvaliteter visar 
   hans/hennes prestationer. 
  

      HUR? ska eleven gå till väga för att lära sig  
   det som saknas eller behöver förbättras. 



 Själv och kamratvärdering - two stars and a wish 
                           
                            Jag är säker på vad siffrorna är värda. 

     t.ex 235,  
                              2:an är värd 200, 3:an är värd 30 och  
   5:an är värd 5. 
 
                              Jag kan använda additionsuppställning  
   och räkna ut flera termer. 
 
          Jag är osäker på subtraktion med lån 
    och måste arbeta mer med det. 

 

Elevens styrkor och 

svagheter 



Kamratbedömning – textläsning i engelska, åk 4 





Korten A-F 



                       Bevarad omkrets 
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Ett antal rutor har målats gula. Hur många fler rutor kan 
man måla utan att det färgade områdets omkrets ökar? 

Geometri och rumsuppfattning –  
med Känguruproblem NCM 





Exitpass 



Elevutvärdering av sin egen insats i 

grupparbete 



Reflektion! 



Intervju med Dylan Wiliam 
http://vimeo.com/15786953 

Margareta Oscarsson 
margareta.os@telia.com 

http://vimeo.com/15786953

