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Tag fram ett digitalt verktyg
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När vi alltid gör det ingen kan begära
När vi alltid håller våra löften åt varandra
När vi alltid är den andre andra
När vi alltid nöjer oss orimligt
När vi alltid böjer oss omåttligt

När vi alltid
*

När vi alltid stöder det som skört är 
När vi alltid blöder med det störda
När vi alltid gör det 

När vi alltid
*

När vi alltid är den som skall lära
När vi alltid är den som skall älska
När vi alltid måste mest av allt och alla

                                             B Malmsten
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Vilka är de nationella minoriteterna i Sverige?



Bedömning för lärande 
- Digitalt!

anders.holmgren@lineducation.se 

•Varför  
•Vad är BFL - Digitalt 
•Konkreta exempel 
•Kollegialt lärande

@Holmgren_A

#linedu

mailto:anders.holmgren@lineducation.se?subject=


• ”…there is a perfect match between the average 
mean scores on the student questionnaire and 
the change in students’ GPAs.” (sid 14)
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Vad tänker du på i samband med 
Bedömning för lärande?

Mentimeter

https://www.mentimeter.com/s/12ce5a8f8ba8677bf73baebcf4e3b94b/ff8ae7fca06b


Tankefråga
• Hjälper eleven att aktivera 

– förförståelse 
– koncentration  
– förväntningar 

• Hjälper läraren att 
– se elevernas förväntningar 
– bredda ingången 
– förförståelse/brist 
– anpassa

7

Sascha Rösner, 18 Jan 2005 - de:Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72091

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72091


””Automatiseringen har tagit 
bort 450 000 jobb på fem år” 
DN 2015-04-17

För bara tio år sedan skrevs forskningsartiklar som påstod att 
bilkörning aldrig skulle kunna utföras av en dator. 
Robotiserade rörmokartjänster ter sig snart lika självklart som 
självstyrande bilar. 
Datorernas språkförståelse utvecklas nu så snabbt att datorer 
kan göra kreditbedömningar och diagnoser snabbare och 
bättre än många banktjänstemän och läkare. 
Över 320.000 personer i USA lever i dag på att göra appar 
Vid vilken ålder är 3 av 4 etablerade i yrkeslivet? 

1990: 21 år  2012: 29 år
8



9

2015-05-07

http://www.dn.se/resor/nederlanderna/skrivare-bygger-amsterdams-hus/
http://www.gizmag.com/3d-printed-sternum-and-rib-cage-csiro/39369/pictures
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Den fjärde industriella revolutionen

https://blog.szukitsch.at/2014/03/06/was-ist-eigentlich-industrie-4-0/
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+

=

https://www.youtube.com/watch?v=cdgQpa1pUUE
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Todays meet 
Vilka kompetenser krävs av dagens 
& morgondagens arbetsmarknad?

https://todaysmeet.com/BFL-L

https://todaysmeet.com/BFL-L


14



15

Läraren 
Utlärt

Eleven 
Inlärthttp://horisonten.io/2016/02/elevperspektiv-som-skapar-succee/

http://horisonten.io/2016/02/elevperspektiv-som-skapar-succee/
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Läraren 
Utlärt

Eleven 
Inlärt
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Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och 
samhället. De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer 
och grupper kan påverka beslut.
Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor 
som har betydelse för eleven.

Undersöka  
strukturer

Föra  
resonemang

Söka information 
- anv olika källor

Uttrycka  
och Värdera

Prov

Lgr-11,Samhällskunskap, Centralt innehåll, åk 4 - 6
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Läraren 
Utlärt

Eleven 
Inlärt
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Läraren 
Utlärt

Eleven 
Inlärt

BFL 
Digitalt

•Undersöka  
strukturer
•Föra  
resonemang

•Söka information 
- anv olika källor

•Uttrycka  
och Värdera



Self-regulatory attributes most desirable for learners: self-
monitoring, self-evaluation, self-assessment, self-teaching  

Datorn hjälper eleven få syn på och utveckla lärandet 

Ett exempel från Almåsgymnasiet 

  

BFL  
Eleven

http://prezi.com/sedaptzw7sx8/emma-holstrom-idrott-och-halsa-pa-almasgymnasiet/
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Läraren 
Utlärt

Eleven 
Inlärt



Kunskap och bildning rymmer 
möjligheter till nya perspektiv på 
världen, samhället, andra människor 
och på sig själv. Det innebär i sin tur 
att det går att påverka sin situation 
och att skapa ett bättre liv, både för 
sig själv och för andra. 

Sven-Eric Liedman



Medial literacitet 
Förmåga att kunna kritiskt ta del av och  
kreativt kunna producera i en rad olika 

former av medier 

De sju  
grunderna i 

digital  
literacitet 

Kommunikation och samarbete 
Delta i digitala nätverk för 

lärande och forskning

Karriär och identitet 
Bygga upp och vårda sin digitala 

identitet och sitt digitala rykte

IKT literacitet 
Införa, anpassa och använda digitala 
verktyg, appar, program och tjänster

Förmåga till digitalt lärande 
Kunna studera och lära i digitala miljöer, 

såväl informellt som formellt 

Digitalt akademiskt lärande 
Delta i framväxande akademier, 

professionella och forskande praktiker 
som utgår från digitala system

Informationsliteracitet 
Finna, tolka, hantera och dela 

information

Bildning: ”det går att påverka sin situation och att skapa ett bättre liv, både för sig själv och för andra”



En man i 50-årsåldern körde i går eftermiddag på en älg på riksväg 45 mellan 
Göteborg och Trollhättan. Mannen vårdas nu för lindriga skador på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Polisen och jägare letar fortfarande efter det skadade 
djuret. Mannen hade 0,8 promille alkohol i blodet.  

Vad innebär läsförståelse 

Vad krävs för att förstå denna text?

Lässtrategier för att förstå och tolka texter  

från olika medier samt för att urskilja texters budskap,  

både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 

     Lgr -11, centralt innehåll, åk 4- 6  

Information 
Synligt lärande



1. Hur gammal är mannen?  
•Svaret är explicit och står i texten. 
2. Varför är jägare ute och letar efter djuret?  
•Svaret är implicit. Här krävs både förförståelse (skadade djur dödas av humana skäl 
och  för säkerhet) och inferens (jägare letar efter djuret för att det ska skjutas). 
3. Vad var orsaken till olyckan?  
•Svaret kan vara implicit. Förförståelse krävs (0,8 promille innebär rattfylleri) och 
läsaren måste inferera (promillehalten kan vara orsaken till olyckan).  
•Det kan också kräva dialog med och ifrågasättande av författaren (är verkligen 
alkoholen orsaken eller gör det notisen mer uppmärksammad) 

Aline Sjögren, Borås

En man i 50-årsåldern körde i går eftermiddag på en älg på riksväg 45 mellan 
Göteborg och Trollhättan. Mannen vårdas nu för lindriga skador på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Polisen och jägare letar fortfarande efter det skadade 
djuret. Mannen hade 0,8 promille alkohol i blodet.  

Information



Vad ska det ge? 
Vad är det viktigaste?
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Bedömning för lärande 

 

Utveckla en näsa för kvalitet



Ska vi anteckna?  

Ska vi kunna det här?  

Kommer det här på provet?  

Vi måste bestämma när vi 
har prov!  

Hur långt måste man göra?  

Vi vill ha genomgång! 

Har du en penna?  

Vi är färdiga med frågan om 
livets mening. Vad ska vi 
göra nu?  

Vi har inte fått materialet,  
 så vi har ingenting att göra  

Jag kan inte jobba för min 
kompis är sjuk  och 
grejerna är i hans skåp  

Hur ska jag veta var jag ska 
få reda på detta?  

Nu är vi lediga från matten 
på eftermiddagen,  
så nu undrar vi om…  

Får man gå när man är 
klar? 

Varför får jag inte B när jag 
skrev samma sak som han? 
  

 

SkolspeletChríster Wede, Högskolan 
Borås 

Varför hamnar en elev i skolspelet?



• För att en elev ska kunna lära sig krävs 
att eleven inser och förstår:

1. Det avsedda målet 

2. Beviset/tecknet på elevens läge i förhållande 
till målet 

3. Hur eleven skall krympa avståndet mellan 
sitt läge och målet   

Prof. R Sadler (1989)

Vad är Bedömning För Lärande?

Bedömning för lärande 
Bedömning blir en kompass som används av elever och lärare för att förstå: 
lärandeprocessen, vad som är kvalitet och hur processen kan komma vidare!  



BFL SOM 
KUNSKAP & 
PRAKTIK
Hur ser utvecklingen ut för 
dig? För din skola? 
Mentimeter!

https://www.mentimeter.com/s/1d217934f4c912b5bb30f344ed6b82f8/ecdae7a3e6e9


K

30

DN 2015-01-16
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”Lärare som är expert  
är expert på att anpassa” 
Timperley



Hur lär sig lärare?

Mentimeter
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https://www.mentimeter.com/s/279bf3160745d98306380dff2342ac7d/ddc375d9ed19
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Vad är målet

Vilka lärande-
tecken

Hur anpassa för 
nästa steg

Vad lära för att 
kunna anpassa

Undersöka vilken 
effekt på 
eleverna

Kollegialt lärande

Borås, Malmö, Halmstad Gy, Sigtuna, Sollentuna, Göteborg, Eslöv, 
Växjö, Ulricehamn, Halmstad IES, Avesta - flera år. Håll ut!

Samtalsledare Samtalsgrupp



Kollaborativ kultur 
Robert J Garmston

• Sju normer för att bli kollaborativ 
• Utmana gruppens gränser 
• Ta fram elefanterna
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http://learningforward.org/docs/jsd-winter-20009/garmston301.pdf?sfvrsn=2


Håkans utveckling med BFL 
- från teknik till lärande

• Hitta en - två tekniker Exit-pass 
• I början fokus göra teknik 
• Sedan mer elevfokus 
• Elever uppfattar det som kunskapskontroll 
• Efter en tid förstår de att det är koll av Håkan 
• Sen en språngbräda i lärandeprocessen 
• Även inneburit att elever blivit resurser för 

varandra i lärande
35

Håkan Klarén 
Sannarpsgymnasiet 

Lärares lärande



Vad tar du med dig?

Mentimeter

https://www.mentimeter.com/s/8e93247201cb185930715adbe17c06bb/bb6670254ce0

