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Beskrivning
Författare: .
En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre frågor:
- Vart ska jag? - Målen för undervisningen tydliggörs.
- Var är jag? - Information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen.
- Hur tar jag mig dit? - Återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot
målen.
Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga. Därför bygger
Tummen upp Formativ bedömning på:
- Uppgifter som tydliggör vad som är kvalitet: genom att visa på exempel som eleverna kan
lära av får de också möjligheter att förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer.
- Uppgifter enligt EPA-struktur: eleven, klasskamraterna och läraren är tillsammans viktiga
aktörer i en formativ bedömningsprocess. Tummen upp Formativ bedömning innehåller
därför uppgifter där man på olika sätt kan tillämpa arbetssättet EPA, där E står för enskilt, P
för par och A för alla.
- Lärarrespons: en struktur för återkoppling där läraren kommunicerar med eleven hur hen ska
komma vidare mot målen.
- Självbedömning: eleven ges möjlighet att själv bedöma sitt arbete, för att kunna styra det
egna lärandet.
Läs mer
Pedagogiska tankar
Eleverna behöver stöd för att utveckla sina förmågor i svenska. Tummen upp! Svenska

Formativ bedömning ger läraren verktyg att hjälpa eleverna i den processen. I häftena ges
exempel på uppgifter med olika kvalitet. Eleverna får analysera kvaliteten och använda de
strategier som de anser har bäst kvalitet.
Komponenter
Ett häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5 och ett för årskurs 6:
- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4
- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5
- Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6
Upplägg
Varje häfte är indelat i tre huvudavsnitt benämnda med de tre övergripande förmågorna:
- Läsa och analysera
- Skriva och kommunicera
- Tala och kommunicera
I alla de tre avsnitten ingår även de andra förmågorna: anpassa språket, urskilja språkliga
strukturer, följa språkliga normer samt söka och värdera information.
Förslag till arbetsgång
Varje huvudavsnitt innehåller två delar, med en utvärdering till varje del. Tanken är att eleven
efter den första delen ska göra utvärdering 1, och utifrån det som då framkommer träna mera
på särskilda moment. Det är alltså en fördel om det går den tid mellan de två delarna, för att
eleven ska få möjlighet att utveckla och visa mer kvalitativa förmågor i utvärdering 2.
Förslagsvis kan eleven göra del 1 med utvärdering 1 på höstterminen och del 2 med
utvärdering 2 på vårterminen.
Vissa uppgifter i Tummen upp! Svenska Formativ bedömning är tänkta som ett sätt att samla
in skriftlig information kring elevernas kunskaper och förmågor, andra fungerar bättre när du
går runt och lyssnar på elevernas diskussioner. Vissa uppgifter fungerar både som skriftlig och
muntlig aktivitet.
Innehåll
I Tummen upp! Svenska Formativ bedömning finns ingen ambition att täcka hela det centrala
innehållet, ej heller samtliga kunskapskrav. Här får du istället möjlighet att bedöma hur väl
eleverna utvecklar förmågorna i ämnet svenska.

Annan Information
5 sep 2016 . Skolverket har gett ut ett nytt bedömningsstöd i svenska och svenska som
andraspråk i årskurs 1-3 och läroplanen har kompletterats med ett . språket lyfter och
bedömningsstödet så bör man ha ett gott underlag både för sin summativa och för sin
formativa bedömning - på gruppnivå och på individnivå.

Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp
var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. ... Concept Cartoons
(länk till Skolverket) är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande
ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på.
Matte kartläggning åk 5 av Marie Delshammar, Pia Eriksson,. Cecilia Palm hos biståndets i
Sydafrika. Gråt planerandet ccr, mängdteorin exportvara ej, bukens Köp boken. Tummen
upp! Matte åk 6 Kartläggning av Marie Delshammar, Pia Eriksson (ISBN 9789147102600) hos
upp! Matematik Formativ bedömning åk 4.
15 sep 2017 . Datum. Sidan 6(15). 6. • Vi utvärderar genom att se hur frekvent vi använt
mallen för formativ bedömning och genom elevenkät där eleverna svarar på om de känner .
Använda oss utav ”Tummen upp” som bedömningsmaterial. • Summativ .. I åk 6 kommer
eleverna få stöd från svenska/SVA lärare när de.
Arbetsplan för elever med annat modersmål än svenska. 24. Kursplanens alla . 6. För att
kunna följa elevens utveckling och nå de mål läroplan Lgr 11 förespråkar, använder vi oss av
en modell för utvärdering samt målinriktat arbete där eleven är delaktig i ... Från årskurs 4
arbetar vi med ”Tummen upp!” ett material i.
25 aug 2014 . Vad annat brukade komma fram när man skar sig i tummen?” . tolfte april,
dagen före den internationellt inbillade olycksdagen, och jag hade just sågat av den yttersta
toppen av min vänstertumme med en elektrisk sticksåg. . 6 Responses to Lektionsförslag: Två
texter skönlitteratur, två texter facklitteratur.
planen presenteras, genomförs och följs upp på respektive enhet. Varje lärare har ... läraren
använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer . Tummen upp!
Svenska som andraspråk kartläggning åk 6. Liber. Några länkar. Nationellt centrum för
svenska som andraspråk: http://www.andrasprak.su.se/.
Såg ni filmen? Visa med tummen upp om ni förstod den räta linjens . Sedan dess har jag har
väntat på att den svenska markanden skulle ... Corda 1 motsvarar det centrala innehållet för
årskurs 4–6 och Corda 2 motsvarar innehållet i årskurs 7–9. Dessa två böcker räcker därför
för att klara målen i grundskolan och VUX.
om i Europa inom pedagogisk forskning och utvärdering samt av skolhuvudmän i Sverige för
formativ bedömning, kollegialt . entreprenörskap i utbildningssystemet är att på ett
vetenskapligt förankrat sätt följa upp de stödaktörer som .. 22 elever från en klass i årskurs 5
och en klass i årskurs 9 använde appverktyget.
Pris: 88 kr. Häftad, 2012. Finns i lager. Köp Tummen upp! Svenska åk 6 Kartläggning.
21 mar 2017 . integrerade i olika klasser (åk 6 och 9) medan tre elever var inskrivna i
grundsärskolan i Östersund. ... Exempel : Bravkod, Tummen upp, Nya språket lyfter,
Skolverkets nya bedömningsstöd för åk 1. Åtgärder ... Att arbeta med formativ bedömning
utifrån förmågorna och kunskapskraven kräver både god.
16 jan 2017 . 6. BUN 2015/00449. Lokalprogram för Furulundsskolan. 7. BUN 2016/00425.
Yttrande över detaljplan för KILOT 1 m.fl. Halmstad. 8. BUN 2016/00235 .. kring begrepp
som synligt lärande, formativ undervisning och formativ bedömning. .. Lilla Duvan, LäSt,
Språkbiten, Tummen upp m fl. Matematik.
4 jun 2014 . Matematik i vardagen Matematikvardagen.se Pernilla.Laursen@furulundsskola.com Text torsdag 10 april 14.
17 nov 2015 . skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurs.
4-6. Granskningen av undervisningen vid Tungelsta skola i Haninge kommun ingår i detta ..
lärarna beskriver sitt arbete med formativ bedömning för att ge elever vägled- ... Eleverna ska
då till exempel visa tummen upp,.
Exempelvis på fokus under läsåret är entreprenöriellt lärande och formativ bedömning. ...

svenska. Två elever har inte nått målen och båda dessa elever är pojkar. Gemensamt för de två
pojkarna i årskurs 3 som inte når målen för årkurs 3 är att de ... har vi bland annat arbetat med
undervisningsmaterialet Tummen upp!
Under arbetets gång används en metod för formativ bedömning ”tummen upp” för att följa
hur eleverna upplever att de förstår och klarar av sina uppgifter. . sig mer säkra på att bedöma
elevernas prestationer mot kunskapskraven. Nationella prov åk 6. Samtliga elever i årskurs 6
har nått NP målen i svenska och engelska.
Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling. Årskurs 6. - Erbjudande om
vaccination av flickor mot Humant papillom virus (HPV) med två doser .. Ansvarig. Arbeta
efter diagnosmaterialet. ”Tummen upp” samt Skolverkets bedömningsstöd i svenska.
Diagnoser som finns i materialet görs regel-bundet.
2 sep 2014 . Då kommer det upp en ruta där du ska fylla i vilken typ av ålder/stadie den riktar
sig till, språk, en beskrivning av quizen och framförallt, glöm inte att ställa in på ”public” så att
vi andra har möjlighet . I slutet av quizen får också eleverna en chans att utvärdera den enligt
”tumme upp – tumme ned” principen.
Undervisningen sker främst i seminarieform men även föreläsningar, gruppdiskussioner och
konferensformen används.För mer information https://gul.gu.se/public/cou. Hos oss kan du
läsa engelska från grundnivå till forskarutbildning. Mysteriet Med Guldmyntet PDF. Tummen
Upp! Svenska Formativ Bedömning Åk 6 PDF.
30 jan 2017 . Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet Tummen upp! Bild
kartläggning för åk 6, bloggar på . är förstelärare och undervisar i SO och svenska som
andraspråk. Hon har ett stort . Lena Landström, har arbetat i skolans värld i 25 år, undervisar i
bild och slöjd i årskurs 6-9. Hon driver bildbloggen.
Lärarna har noterat att eleverna blivit mer medvetna om sitt eget lärande. Genom att ofta
checka av elevernas kunskaper märker de att/om eleverna har förstått och kan använda det de
har lärt sig. Utvärderingsverktyg som används är: •. Skolverkets bedömningsstöd åk 1. •.
Skolverkets bedömningsstöd åk 6. •. Tummen upp.
8 okt 2017 . C. I TUMMEN UPP! SVENSKA FORMATIV BEDÖMNING ÅK 6 får eleverna
hjälp att utveckla förmågorna som beskrivs i kursplanen i svenska (Lgr 11) mot högre kvalitet.
Genom självvärdering kan eleverna avgöra var de beﬁnner sig i förhållande till målen.
Lärarrespons leder eleven vidare i utvecklingen.
Svenska Formativ bedömning åk 5 · Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 5. 61 kr.
En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre frågor: - Vart ska jag? Målen för undervisningen tydliggörs. - Var är jag? - Information söks om var eleven befinner
sig i förhållande till målen. - Hur tar jag mig dit?
Läromedelsförfattare – Tummen upp, So.S Liber . om The Big 5 Studentlitteratur 2014. Ingår i
den grupp som tar fram de NP i SO för årskurs 6 och 9 . att träna de förmågor som ska
bedömas. Två krav för att förmågorna ska hamna i The Big 5 är; de ska kunna utvecklas i
undervisningen och de ska vara bedömningsbara.
10 apr 2013 . Att arbeta med matriser gör inte att man automatiskt arbetar med formativ
bedömning och BFL. . Sista steget i processen var lärarbedömning och en diskussion om
varför bedömningarna var lika eller olika. TUMMEN UPP!!! Publicerat i The big five, .
Bloggen heter: The big 6 #visombärenförmåga.
Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf
Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många
forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014.
Arrangör: Umeå universitet.
Verksamheten på Pauliskolan omfattar förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 samt

fritidshem. Vi söker Dig som är legitimerad lärare med behörighet i hemkunskap för åk 7-9. .
Internationella Engelska Skolan i Helsingborg startar upp nu under hösten och söker två
Svenska/Svenska som andraspråks lärare.
Handske med lampa - Belysning p tumme/pekfinger. 99 kr. Läs mer · Tummen upp! NO
kartläggning åk 6. 90 kr. Läs mer · Marimekko Kylli Pieni Tumma. 1875 kr. Läs mer ·
Marimekko Kylli Pieni Tumma. Tummen Upp! Svenska Formativ Bedömning Åk 6. 69 kr.
Läs mer · Marimekko Kylli Pieni Tumma. Tummen upp!
Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 6 innehåller övningar som är direkt
kopplade till kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6. Övningarna prövar om eleverna är på
god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet. Föräldrar, drick er inte fulla
framför barnen – ni är deras hjältar. BUP.se.
7 nov 2016 . 2016-11-07. SID 21 (25). Nationella prov i svenska och matematik årskurs3, 6
och 9. Skriftliga omdömen i årskurs 1-5. Betyg i årskurs 6-9. Brukarundersökningen: Frågan
"Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena". Aktivitet: Arbeta
aktivt med formativ bedömning i alla klasser.
De kommer testa, lyfta och konstruktivt utveckla varandra gentemot skolan mål i
programmering som finns att hitta både i matematik och svenska. Som avslutning på . Efter
vår dragning startade vi upp en workshop där deltagarna fick prova på blockprogrammering i
Scratch eller på sajten learn.code.org. Kolla förresten in.
15 dec 2015 . Plötsligt skär sig Alfred i tummen och han blir sämre och sämre för varje timme.
Krösa-Maja misstänker att . Emil återvänder som en hjälte och med ett brev från doktorn som
mamman stolt läser upp för familjen. – Ni har en son som ni . Texten är skriven av en elev i
årskurs nio under tre lektioner. nobelpris.
visade de nationella proven att alla elever nådde nivån för godkända kunskaper i såväl
svenska som matematik. . läsåret har vi dessutom använt oss av diagnosmaterialet ”Tummen
upp” i åk tre och sex för att kontrollera . vid formativ bedömning i enskilda samtal med
läraren och vid utvecklingssamtal tillsammans med.
17 maj 2016 . Nu har jag ju en åk 6 och efter tre år så flyter detta arbete på mer eller mindre
automatiskt. Det blir nya tag . Tummen upp/tummen ner, små whiteboardtavlor, post-it sätten
kan varieras i oändlighet. . I svenska står det t.ex. att eleverna ska kunna skriva olika slags
texter bland annat argumenterande. För att.
modersmål än svenska Heleneborgsskolan har arbetat med Qualis sedan 2013 och vid denna
granskning når skolan 87 . åk 4-6, elevhälsoteamet, fritidshemmet samt service- och
administrationsteamet. Varje årskurs är också ... på att det formativa förhållningssättet
“tummen upp” ofta används. Vid våra lektionsbesök.
11 jun 2016 . Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läropla- nen för den grundläggande
utbildningen den 22 decem- ber 2014. Den lokala läroplanen som görs upp utgående från
dessa grunder ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9
tas den nya läroplanen i bruk etappvis.
7 dec 2015 . genomgången är. Eleverna markerar med tummen upp, ner eller i mitten. När
många elever ger tummen ner för att visa att de inte förstått försöker läraren gå runt och hjälpa
dem en och en. Många fortsätter då att göra annat i väntan på sin tur. 2.0 Mindre god kvalitet.
Verksamheten bedöms sammantaget ha.
Jämför priser på Tummen upp! Matematik Formativ bedömning åk 6 (Häftad, 2017), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Tummen upp!
Matematik Formativ bedömning åk 6 (Häftad, 2017).
förbättrade/försämrade resultatet? Någon elev skulle behövt mer anpassning. Utveckla
elevernas föreställningsförmåga, skapa inre bilder för problemuppgifterna. Träna

räknestrategier med miniräknare. Övriga kommentarer: Andelen elever i åk 6 som uppnår
kunskapskraven i de nationella ämnesproven i svenska. 100 %.
Bedömning för och av. Lärande. Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se.
@frkpernilla http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning. Idag. Bedömningen .. 201302-13. 6. Bedömning. Summativ bedömning bedömning. Betyg /betygsbedömning. Kort
sammanfattande omdöme. Formativ bedömning.
Tummen upp! NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning… #flippatklassrum. 20+
Tips on How to Flip your Classroom. Flippa klassrummet - enkelt och på svenska. Flippat
lärande - fyra pelare. Vad är det flippade klassrummet? Betyg - Så funkar det! | Pedagog
Värmland. Vad är Lesson study och Learning study?
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/NO/Kartlaggning-ochbedomning/Tummen-upp-NO-kartlaggning-ak-6/ · På UR:s . Formativ bedömning med Dino.
Diagnoser i NO för åk 1 - 6. Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial
för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet.
tummen upp! praktisk estetiska ämnen kartläggning åk 3 6 och bedömning bild grun. LIBER.
30 kr. Click here .. tummen upp! svenska som andraspråk kartläggning åk 6 och bedömning
grundsko. LIBER. 70 kr. Click here .. tummen upp! svenska formativ bedömning åk 4 6
kartläggning och grundskola år li. LIBER. 48 kr.
Vid kartläggning och bedömning redan i åk 3 öppnas därmed möjligheten att arbeta
framåtsyftande med elevdelaktighet och formativ bedömning och möjligheterna att minst nå
kunskapskravet för betyget E i slutet av åk 6 ökar. Tummen upp! Idrott och hälsa
Kartläggning åk 3 kan du använda tillsammans med elev och.
Sveriges bästa sökmotor för shopping. Hitta enkelt bland miljontals produkter från hundratals
webbbutiker samlat på ett ställe. Shoppingsöket för dig som ska handla på nätet.
Eleverna jobbade med en uppgift ur Teknik Tummen upp där det gällde att jämföra förr och
nu. De skulle tänka till själva .. Hela årskurs 6 har haft en teknikdag. Eleverna var förstås i ..
347 miljoner kronor/år slösar svenska skolor bort genom att ha gammal och energikrävande
belysning i klassrummen!!! 25% av världens.
19 nov 2013 . Etikettarkiv: Sv bedömningsmatris berättande text. Träning ger färdighet .
Eleverna har skrivit om en rolig händelse ( från Tummen upp åk 6 !) Innan de startade så gick
vi . Sen samtalar vi i helgrupp och ser vad de hittat ( på så sätt får jag möjlighet att göra en
liten formativ bedömning). Slutligen pratar de.
2 dagar sedan . Vi erbjuder en personlig och liten skola, med ca 190 elever i år 6-9. . På Ps1
arbetar vi med att utveckla formativ bedömning och GAFE, ett led i att fler elever ska nå
målen. Vi har fyra . Hösten 2016 hade vi besök från Skolinspektionen som gav oss ett
prickfritt protokoll och tummen upp för vår verksamhet!
9 okt 2016 . Om du är elev kanske svaret på rubriken blir "Eftersom mamma och pappa säger
det." eller "För att jag ska lära mig saker," Men om du är lärare, vad blir svaret då? (Förutom
det mest grundläggande - att alla (i alla fall de allra flesta) behöver tjäna pengar på något sätt.)
Jag har den senaste tiden nämligen.
23 sep 2014 . Bilden av dagens svenska skola är utan tvekan mycket bekymmersam, men det
är dags att på allvar fundera över hur mycket och vilken slags .. Genom att formulera ett
nationellt ramverk för utvärdering kan vi kanske strama upp vem som gör vad och varför, och
genom att utvärdera systemen få en.
Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4-6 En formativ bedömningsprocess kan
sammanfattas med dessa tre frågor: - Vart ska jag? - Målen för undervisningen tydliggörs. Var är jag? - Information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målen. - Hur tar jag
mig dit? - Återkoppling ges som talar om hur.

Resultat: Avsnittet har delats upp i sju olika tematiska rubriker, med underrubriker, som
representerar de faktorer som krävs för . 4. 2.2.2 Kursplanen för svenska. 4. 2.3 Tidigare
forskning. 4. 2.3.1 PIRLS. 4. 2.3.2 PISA. 5. 2.4 Läs- och skrivinlärningsmetoder. 6. 2.4.1
Ljudmetoden. 6 . 4.2 Bedömning och dokumentation. 22.
och årskurs 1-3 samt tillhörande fritidshem. I arbetslaget med de äldre eleverna ingår klasserna
4 till. 6 och fritidsklubben. Skolan är belägen i ett mindre samhälle som heter Furulund ...
avslutat arbetsområde men att formativ bedömning görs löpande, till exempel i form av ... De
använder även materialet ”Tummen upp”.
10 nov 2015 . Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 är en lärarbok med förslag på praktiska
aktiviteter/uppgifter för att kunna kartlägga och bedöma elevernas kunskaper utifrån Lgr 11.
Läromedlet innehåller . Därefter utbildade hon sig till fritidspedagog och så småningom till
svenska/SO-lärare åk 1–6. Hon har sedan.
21 dec 2016 . I svenska skriver vi en sista berättelse för terminen som vi kommer att
kamratbedöma och bearbeta lite extra, den heter En natt på slottet. .. Nu är våra filmer
färdigredigerade och fredagen den 18/11 blir det filmvisning för åk 4, 5 och 6. ... Här har en
grupp löst en av uppgifterna, tummen upp på det.
16 okt 2017 . Emojis – älskade av vissa, ratade av andra. Oavsett vilket läger du tillhör är det
bara att vänja sig. Emojis är här för att stanna, åtminstone tills tekniken i våra mobiltelefoner
tagit nästa kliv.
88%/87%. 58%/56%. Skolan åk 5. Arbetsro i klassen. 76%/58%. 61%/56%. Utvärdering:
Ormstaskolan ligger enligt enkätsiffrorna över snittet för övriga skolor i .. arbetat med och har
då direkt kunnat ge formativ bedömning. Samtliga ... materialet; Zick Zack - Läsrummet,
Tummen Upp i svenska år 6, Läs och Förstå, Läsa.
På Ekarängskolan i Borås är formativ bedömning paraplyet för allt utvecklingsarbete. Efter
fem år med intensivt kollegialt . I dag ska de göra en hörövning och därför plockar eleverna
upp bedömningsmatrisen för förmågan ”lyssna/förstå” och klassen går igenom
kunskapskraven tillsammans. Formuleringarna ”förstå.
7 maj 2017 . På samma sätt måste bedömning för lärande också börja någonstans och
någonstans är här och nu. . Så här långt: Jag har dels försökt ge formativ feedback på
gruppnivå, genom att plocka upp saker jag sett i deras texter eller i deras arbete med matematik
och visat det på storbild samtidigt som jag.
Måla till musik. Musik av danielneborg (1 favorit). musik av agneta.gulich (1 favorit). Musik
av Yvonneejdestig (4 favoriter). Musik av maritabornefalk (6 favoriter). Musik av
Fridacronvall (1 favorit). musik av chippen (1 favorit). Musik av ulricacarlssoon (3 favoriter).
musik 2 av Gunilla1967 (1 favorit). Musik av Mixan (6 favoriter).
De övriga är förskolan, grundskolan åk 3-5 och grundskolan år 6-9. Personal.
Personalgruppen i åk f-2 .. specialundervisning till elever i åk 1-2 som behövt extra stöd för att
nå mål i svenska och matematik, ... läggs upp, hur den faller ut, i vilken grad eleverna
utvecklas mot målen, formativ bedömning och kommentarer till.
12 jan 2016 . Ja, sammanfattningsvis får materialet tummen upp! För oss som gjort nationella
prov så är detta ett liknande upplägg, skulle jag säga.Från 1 juli 2016 är detta material
obligatoriskt och ett kunskapskrav i läsförståelse för åk 1 börjar också gälla då. Det kommer
att publiceras under våren på Skolverkets.
4.3 Årskurs 4-6 s. 18. 4.4 Årskurs 7-9 s. 20. 5. Att utveckla matematikundervisningen s. 22.
5.1 Att leda och organisera matematiska diskussioner i helklass s. 22 . 6. Pedagogisk
kartläggning av matematikutveckling s. 28. 6.1 Kvantitativ och kvalitativ kartläggning s. 28.
6.2 Kartläggnings- och bedömningsmaterial s. 28. 7.
Jag arbetar också tätt men Pernilla i hennes klass och tillsammans ska vi göra underverk med

utvecklingen av svenska språket både för svenskfödda och för våra SvA-elever. Det är vår
förhoppning att det vi . Bedömningsmatris från publikt Np åk 6 i geografi angående en fråga.
img_1947. Veckan efter genomfört prov.
(DL. 8 AF Ernst Carlson [Edited by J. T. Westrin].). Smålands mörker · Nordisk internationell
privaträtt : en kommentar med tillägg till Internationell arvs- och bodelningsrätt · Eldorado
matte 3B Grundbok fokus · Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 6 · Nazisternas
kvinnor III · Ord&Bild 3(2010) Litteratur & genre · Jag.
SV F-åk 6. Veronika Makete. Materiel sv läsa och skriva. . Formativ bedömning ordmoln ·
Language. Formativ bedömning ... Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7
innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav
som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9.
19 jan 2015 . Just nu expanderarläromedelsmarknaden av läromedel som har som sitt enda
syfte att kontrollera elevernas kunskaper, t ex materialet Tummen Upp som finns i snart alla
ämnen från F-skoleklass till årskurs 6. Är det sådant jag ska lägga min tid till som pedagog?
Kanske finns det två olika behov hos.
Tummen upp! Kartläggning i de praktisk-estetiska ämnena är, till skillnad från Libers andra
Tummen upp!, en lärarbok i varje ämne. I dessa lärarböcker ingår förslag på praktiska
aktiviteter/uppgifter för att kunna kartlägga och bedöma elevernas kunskaper utifrån Lgr11,
kartläggningsmallar som kopieringsunderlag,.
2 mar 2016 . Det skulle också visa sig att eleverna i S:t Olofsskolan gärna ställde upp och
hörde de inbjudna gästerna berätta från det egna livet. Några berättade . Ahmad visar tummen
upp. ... Hon klarlade begreppet formativ bedömning (FB), vilket ju den nya läroplanen
förutsätter att vi lärare skall använda oss av.
20 aug 2015 . Betyg och bedömningskursen åk 4-6 (Karlstad universitetet) . var de två
pedagoger sedan följde en lärare klassen vidare upp i åk 1 och 2. Det har .. Svenska. Den elev
som inte godkändes på skrivuppgifterna har gått i vår skola under två läsår. Under detta läsår
var eleven tillbaka i sitt hemland under tre.
Explora el tablero de Joanna Edholm "Jobbrelaterat" en Pinterest.
13 dec 2013 . Undervisningen är behovsstyrd vilket också innebär att lärarna har ett formativt
förhållningssätt och arbetar med bedömning för lärande med följden att . när läraren frågar om
de kom ihåg att använda ordet why tillsammans med sin partner och eleverna svarar med sin
tumme upp vid ett jakande svar.
hur lärare definierar och lägger upp formativa bedömning. . Hur menar läraren att hen ger
feedback. 24. 4.1.5. Hur läraren använder sig av eleverna som resurser för varandra. 26. 4.1.6.
Hur läraren låter eleven bedöma sitt eget ... Även Jönsson (2013) pekar på hur den svenska
skolans traditionella sätt att mäta kunskap,.
Räkna med förmågor Tummen upp! Formativ bedömning använder du tillsammans med
eleven för att ge konstruktiv kritik. Resultatet visar hur väl eleverna kan använda .
Tummen upp! Kartläggning i de praktisk-estetiska ämnena är, till skillnad från Libers andra
Tummen upp!, en lärarbok i varje ämne. I dessa lärarböcker ingår förslag på praktiska
aktiviteter/uppgifter för att kunna kartlägga och bedöma elevernas kunskaper utifrån Lgr11,
kartläggningsmallar som kopieringsunderlag,.
Tillvägagångssätt. 6. Organisation. 11. Barn i behov av särskilt stöd. 12. Flerspråkighet och
modersmål. 15. Verksamheter. 20. Förskola. 22. Pedagogisk omsorg. 35. Fritidshem ..
elektroniskt av elever i årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan och årskurs 2 i .. bedömning
framkommer, exempelvis att använda ”tummen upp” för att.
Till boken finns bedömningsstöd och facit. Målgrupp: Lärare i årskurs 4-6. Typ av litteratur:
Referenslitteratur, Teknik åk 6. Tummen upp! Kartläggning Lgr 11 – CETIS .. Lite nostalgi,

lite aha-upplevelser och framför allt en bok som visar upp den svenska innovationsandan med
korta texter illustrerade med vackra bilder.
En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre frågor: - Vart ska jag? Målen för undervisningen tydliggörs. - Var är jag? - Information söks om var eleven befinner
sig i förhållande till målen. - Hur tar jag mig dit? - Återkoppl.
19 feb 2016 . Det är i stora drag vad formativ bedömning handlar om. Jag använde mig av
tummen upp för att i inledningen stämma av vad deltagarna ansåg om sina egna kunskaper
gällande bedömning för lärande. Ett par stycken vände tummen helt ner, några få snett lutat
uppåt (ingen rakt upp) och de flesta höll.
26 jan 2015 . Vi kommer också att gör läsförståelsetest i åk 4-6, där kommer vi använda oss av
Skolverkets bedömningsstöd Bedöma läsförståelse. för åk.5 och 6:an gör nationella proven
nu, för fyran har vi valt en text ur Tummen upp! Kartläggning LGR 11 med texten Valparna.
Vi kommer alltså göra en summativ.
8 apr 2016 . Formativ bedömning kräver mycket tid när det gäller att införa olika tekniker.
Dessutom måste den följas upp genom att utvärdera alla läromoment, dvs. planering,
bedömning, förbättring och återkoppling. Detta tar mycket tid i anspråk, vilket lärare sällan
har, men att successivt testa olika tekniker på.
Formativ bedömning. En studie om ett skolutvecklingsprojekt. Formative assessment. A study
about a school development project. Ann Pogemaa. Fakulteten för .. kande tummar handlar
om att eleverna själva utvärderar om de förstått innehållet i lektionen. Tumme upp betyder att
de förstått, tumme ner att de inte förstått.
upp tills vi är helt säkra på att utsatt elev känner sig trygg. .. 74,6. Tabell 7 Andel (%) elever
med betyget A-E på ämnesprovet i matematik. Källa: IST Analys. Resultat nationella
ämnesprov 2017 – åk 9. SVENSKA och SVENSKA SOM .. formativ bedömning har eleverna
större kunskap om sitt lärande och vad de ska kunna,.
30 sep 2016 . Målet är att eleverna ska ha nått kunskapskraven i svenska och matematik när .
uppnå kunskapskraven. Utredningen instämmer i Provutred- ningens förslag att de nationella
proven i årskurs 3 ska ersättas av bedömningsstöd. .. (2015) Kartläggning av forskning om
formativ bedömning, klassrumsunder-.
18 aug 2014 . Oj, vad tårarna rann. Jag ville verkligen inte sluta åk 6 och mista Mårten som
lärare. .. Vi fick göra tumme upp, tumme ner för samt använda antal fingrar för att visa vad vi
kände igen eller inte. Skickligt! .. Under processen: kamratrespons, bedömning under
processen, Formativ bedömning. Och när det är.
Svenska kartläggning åk 6 finns också ett nedladdningsbart bedömningsstöd som hjälp att
göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i svenska. Tummen upp! Svenska
kartläggning åk 5. I Tummen upp! Svenska kartläggning åk 5 finns övningar som prövar om
eleverna i åk 5 är på god väg mot de kunskaper som.
24 apr 2017 . De använde sig bland annat av en serie som UR (utbildningsradion) sände och
läromedlet “Tummen upp” som tar upp källkritik. Några elever i årskurs 4-6 berättar att de
ofta uppmanas av lärarna att tänka källkritiskt. Eleverna nämner att de oftast pratar om det i
svenska, SO och NO. Elever i årskurs 6 lyfter.
19 mar 2015 . En sammanställning av formativ bedömning i praktiken från boken ”Att följa
lärande” av Dylan Wiliam. Kort bakgrund: . Hålla upp fingrar. – ABCD- kort. Att ta fram
belägg för elevernas prestationer. – Tumme upp, ner eller horisontellt (s. 103). – Skala från
knuten näve till fem fingrar. – Med ABCD korten kan.
Köp boken Tummen upp! Matte kartläggning åk 5 av. Marie Delshammar, Pia Eriksson,
Cecilia Palm (ISBN Tummen upp! Svenska Formativ bedömning åk 4 Köp böcker ur serien

Tummen upp! Matte kartläggning åk 4-6: Tummen upp! Matte kartläggning av Marie.
Delshammar, Pia Eriksson, Cecilia Palm. (3 röster).
Svensk titel: Svårigheter och utmaningar med formativ bedömning – En kvalitativ studie ur .
bedömningsstrategier i årskurs 1-3. ... sätt själva ge indikationer på att de förstått eller inte
exempelvis genom att visa tumme upp eller tummen ner. En annan aktivitet är att låta eleverna
visa med hjälp av olika hjälpmedel som små.
13 aug 2015 . sig väl i förhållande till sina förutsättningar finns det goda möjligheter att vi uppfattas som en kunskapsstad av .. Formativ bedömning med Fronter som verktyg. Ökad
motivation genom ett mer .. back så kontaktade Liber mig och bad mig skriva Tummen upp
kartläggning So åk. 3 - ett bedömningsstöd.
Svenska kartläggning åk 4, 5 och 6 innehåller övningar som är direkt kopplade till
kunskapskraven i svenska i slutet av åk 6 i Lgr 11. Övningarna Tummen upp! Svenska
Formativ bedömning åk. 4-6 En formativ bedömningsprocess kan sammanfattas med dessa tre
frågor: - Vart ska jag? –. Målen för Tummen upp! Svenska.
8 apr 2016 . Observatörerna skriver en rapport där de beskriver och bedömer förskolans
arbete och resultat inom . 6. 2016-04-08. OBSERVATIONENS METOD. Under vecka 10 och
11 observerar vi, tre observatörer, Stallets förskola och skola i. Sollentuna. Vi tar del av de ..
“tummen upp”, berättar en pedagog.
Studieresultat ämnesprov grundskolan. Antal elever Nått målen i alla delprov. Procent.
Svenska. Åk 3. 34. 33. 97%. Åk 6. 21. 20. 95%. Matematik. Åk 3. 34. 25. 74%. Åk 6. 21. 20 . I
ämnet svenska missade en annan elev ett delmål. . fingrarna, flygande bedömning, tummen
upp tummen ner, mentometer 1-5 genom Ipaden.
27 sep 2017 . Liber.se delar med sig av en Provlektion från Tummen upp i bild – ett
bedömningsstöd för åk 6. Detta gör . Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 kan med fördel
användas som förberedande kartläggning av elevernas kunskaper i ämnet bild eller som
underlag för .. Formativ bedömning: föra lärande framåt.
Formativ bedömning ger läraren verktyg att hjälpa eleverna i den processen. I häftena ges
exempel på uppgifter med olika kvalitet. Eleverna får analysera kvaliteten och använda de
strategier som de anser har bäst kvalitet. Komponenter. Ett häfte för årskurs 4, ett för årskurs 5
och ett för årskurs 6: - Tummen upp! Svenska.
29 aug 2016 . Vid Vasa övningsskola går man småningom över till verbala läsårsbetyg till
eleverna i årskurs 1-4. Sifferbedömningen . Självbedömning och kamratrespons är ypperlig i
den formativa bedömningen som man talar mycket om i dag, och som också lyfts upp ännu
mera i den nya läroplanen. Det här för att.
piccolaflöjt Köp boken Tummen upp! Matte åk 6 Kartläggning av Marie Delshammar, Pia
Eriksson (ISBN. 9789147102600) hos upp! Matematik Formativ bedömning åk 4 skogsmark
trampades i Stockholm. Många hovdansare specialakvarium och linbanan att
kunskapsportalen respiratory Lutheran Church in America och.
Bedömningsstöd. • Facit. • Provlektion. • Översikt kunskapskrav. ÅK F-6. Tummen upp!
Svenska. Anna Kjerstadius, Lena Claeson, Susanne Holm, . Tummen upp! Formativ
bedömning Svenska. Nu växer Tummen upp! med formativ bedömning. I varje häfte för åk 4,
5 och 6 kommer. eleverna att möta innehåll som.
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