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INBJUDAN

BEDÖMNING AV KUNSKAP FÖR LÄRANDE
OCH UNDERVISNING
VAD ÄR DET?
En utbildningssatsning läsåret 2011/2012 tillsammans med professor Astrid Pettersson
(Stockholms universitet) som finansieras av grundskoleavdelningen i Stockholm inom projektet
“Bedömning & Betyg”.
De senare åren har mycket forskning kring betydelsen av kvalitativa bedömningar kommit fram
och flera stora översikter har visat på dess betydelse som framgångsfaktor. I satsningen
“Bedömning av kunskap för lärande och undervisning” arbetar vi delvis utifrån den modell
som Dylan Wiliam tagit fram för utvecklingsarbete i skolan (TLC) och som används i flera
kommuner i Sverige, då under namnet BfL (Bedömning för lärande). Under projektet tar
lärarna fram en plan för något man vill utveckla i sin bedömnings- och undervisningspraktik,
och arbetar sedan utifrån denna i klassrummet och reflekterar och får stöd över utvecklingen
vid träffarna. Lärarna får även möjlighet att auskultera hos en annan deltagande lärare.
Vi kommer att fokusera på de fem nyckelstrategier som kännetecknar formativ bedömning
och undervisning, och som även beskrivs i Christian Lundahls nya bok “Bedömning för lärande”
som alla deltagande lärare får.
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Man kan till exempel välja att fördjupa sig i:
•
•
•
•
•
•
•

Hur kan jag bedöma det enskilda lärandet när elever arbetar i grupp?
Hur kan jag utveckla den muntliga feedbacken i klassrummet?
Hur kan jag arbeta med kamratbedömning i klassrummet?
Hur kan jag arbeta mer med lärande frågor i klassrummet?
Hur kan jag utveckla arbetet med dokumentation av elevers lärande?
Hur kan jag utveckla elevernas metakognitiva förmåga?
Hur kan jag tydliggöra målen för lärandet?

Alla lärare träffas för en storföreläsning 6 september kl. 13-16.30 i aulan på Konradsberg (f.d.
Lärarhögskolan) och sedan i mindre grupper (10-12 lärare) vid 6 tillfällen (halvdagar) under
läsåret 2011/2012.

VEM KAN VARA MED?
Lärare (åk 1-9) som är intresserade av att utveckla sitt arbete med bedömning av kunskap för
lärande och undervisning. Kanske lärare som tidigare varit med i BLoPP och som sedan kan
fungera i en roll som samtalsledare på den egna skolan?

HUR OCH NÄR ANMÄLER MAN SIG?
Rektor får anmäla två lärare (tre för skolor med över 800 elever). Ni väljer själva vilka ämnen
och stadier ni vill ha med (det får gärna vara olika). Anmälda lärare förutsätts delta vid alla
tillfällen.
De lärare ni vill ha med anmäler sig på länken:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=46919 senast 19 augusti.

KONTAKT
Frågor? Kontakta: Pernilla Lundgren pernilla.lundgren@stockholm.se 08-50833055

Välkomna!
Astrid Petterson, Elisabeth Forsberg Uvemo, Pernilla Lundgren & Erika Isaksson
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