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Förmiddagen

Formativ bedömning
Vad vet vi idag

Bedömning blir betyg
Hur skapar vi en klok
bedömningskultur

Formativ organisation
&
Systematiskt
kvalitetsarbete

FRIUTRYMME
Friutrymme

LÄRARE SOM FRONTLINJEBYRÅKRAT

Friutrymme och styrdokument
”När en gympalärare berättar för mig att han förra
vintern tog ut hela sin högstadieklass för att åka pulka.
Han ville banne mig göra något kul för dom. Men hur
han hade tvekat in i det sista. Han kände att det inte var
rätt. Inte skola. Hur skulle han få in det i läroplanen och
hur skulle detta sedan bedömas.
När jag hör berättelser som dessa så knyter det sig i
magen på mig. Jag tänker och tänker och tänker. Det
måste finnas något annat. Det måste finnas andra sätt att
lära. Vad sitter knuten?”
Micke Gunnarsson 2016

Ett begrepp som utvecklas…
…eller kärt barn har många namn?

•
•
•
•
•
•
•

Formativ bedömning
Bedömning för lärande (BFL)
Lärande bedömning
Bedömning (med olika syften)
Formativ undervisning
Formativt förhållningssätt
Formativ organisation

”Professionsdriven skolutveckling ska ta sin utgångspunkt i den lokala
kontexten.” Åsa Hirsh

Formativ bedömning – eller inte?
Forskare tycks överens om att klassrumsimplementering av
formativa praktiker behöver stödjas av processer där
professionellt lärande ges utrymme, men i realiteten saknas
ofta sådana processer. Man har kunnat se att avsaknaden av
kollegialt lärande bland lärare och skolledare många gånger
innebär att pseudo-formativa praktiker utvecklas, där
förståelsen av formativ bedömning tenderar att bli
instrumentell och kopplad till ett mer rituellt arbete med ett
generellt metodpaket.
(Hirsh & Lindberg (2015). Formativ bedömning på 2000-talet.)

DET BLEV TEKNISKTINSTRUMENTELLT
ISTÄLLET FÖR…

2. Lärande klassrum!
Undervisningen bör utformas så att det framgår både för lärare
och för elever i vilken utsträckning eleverna har lärt eller förstått
det vill säga var de befinner sig i förhållande till målen.

½ och/eller ¾ in i ett arbetsområde

Under lektionen

Avslutar ett arbetsområde

När man inte får det att funka…

När man inte får det att funka…

Jakten på rätt metod
Om skolans professionella inte
fullt förstått hur de nya idéerna
förväntas inverka på undervisningen, så brukar dessa endast
tas emot på ett mer ytligt plan.
Detta kan förklaras med att de
professionella tolkat de nya
idéerna inom ramen för sin
befintliga förståelse, vilket ofta
endast resulterar i en finjustering
av rådande undervisningsmönster
istället för att en djupgående
förändring inträffar.
Timperley 2011

Bedömning ovanpå undervisningen

Bedömning som en del av
undervisningen

Fem nyckelstrategier

Leahy, Lyon, Thompson, & Wiliam 2005. Översättning från Pedagog Stockholm

ÅTERKOPPLING TILL
LÄRAREN

ÅTERKOPPLING TILL
ELEVEN

Att möta individ i grupp
- en brottningsmatch

Att möta individ i grupp
”Formativ undervisning kan definieras som ett begrepp som sätter
fokus på hur undervisning utforskas, utvecklas och formas utifrån
vad lärare vet om eleverna och ser i sin undervisnings- och
klassrumspraktik.”
Åsa Hirsh

”Veta var individerna befinner sig
för att fatta kloka beslut för
gruppen”

…FÅR MAN SÄGA SÅ?

2. Lärande klassrum
”I det formativa klassrummet gör läraren
uppgifter för att få igång en diskussion eller för att
få information om hur eleverna tänker. Ibland kan
det vara svårt för eleverna att våga visa vad de inte
kan. Men i ett formativt klassrum vill eleverna visa
det. Det ger större möjlighet att utveckla sin
förståelse. Formativ bedömning innebär att
läraren genom täta och effektiva bedömningar får
information om elevernas kunskaper och kan
planera efter den.”
Torulf Palm, Umeå universitet

Formativ klassrumspraktik
Välgenomtänkta
flervalsfrågor
som
visas
för
eleverna vid ett visst stadium i genomgången eller
frågor som kräver ett kort svar

Formativ klassrumspraktik
När började andra världskriget?
1. 1919
2. 1933
3. 1939
4. 1941

Återkoppla till flera – kan eleven vara en banan?

Bedömningsuppdrag
• Befrämja lärande, reflektion och därmed
utveckling
✓ ‘Var är du nu, vart är du på väg, hur ta dig dit?’
✓ Utveckla undervisningen, fokus på lärande

Bedömningsuppdrag
• Säkra kvalitet och därmed befrämja rättvisa
och likvärdighet
✓ ‘Hur visar du dina kunskaper på bästa sätt?’

✓ Att bedöma rättvist, så fritt från slump och med så stor
överensstämmelse mellan bedömare som möjligt
✓ Att bedöma rätt saker på olika sätt

Kursplaner
Syfte

Förmågor

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Syftet är ämnesspecifikt och beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att
utveckla genom undervisningen i ämnet.
Förmågor (långsiktiga mål) är ämnesspecifika och beskriver de kunskaper eleverna ska ges
förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnet. De konkretiserar vad av syftet
som ska betygsättas.
Centrala innehållet anger det innehåll som undervisningen ska behandla i den aktuella
kursen. Det finns en tydlig relation mellan mål och centralt innehåll. Det centrala innehållet
motiveras av målen.
Kunskapskraven utgår från de långsiktiga målen. I kunskapskraven finns kopplingar till
det centrala innehållet. Hur specifika kopplingarna är skiljer sig åt från kurs till kurs. Ofta är
kopplingarna övergripande. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev
gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven.

Kunskapskrav & centralt innehåll
Exempel:
Det sammanfattande uttrycket historiska förhållanden,
skeenden och gestalter ur kunskapskraven syftar på flera
olika punkter i det centrala innehållet. I årskurserna 7–9 kan
det innefatta:


Jämförelser mellan några högkulturers framväxt
och utveckling fram till 1700-talet.



Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien,
Afrika och Amerika.



Revolutioner och framväxten av nya idéer,
samhällsklasser och politiska ideologier.



Nationalism och olika former av demokrati och
diktatur i Europa och andra delar av världen.

Nationella prov vs. betyg

SANT?

Proposition 2017/18:14

Formativt förhållningssätt
- förutsätter undervisning med klok progression

PROGRESSION

Elevernas progression

Betygssättning
Kravnivå
för betyg

Åk 6
Betyget A

Åk 7
Betyget A

Åk 8
Betyget A

Åk 9
Betyget A

Att planera med progression
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna
sammanfattningsvis
ges
förutsättningar
att
utveckla sin förmåga att
•

använda kunskaper i fysik för att granska
information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör energi, teknik, miljö och
samhälle,

•

genomföra
fysik, och

•

använda fysikens begrepp, modeller och
teorier för att beskriva och förklara fysikaliska
samband i naturen och samhället.

systematiska

undersökningar

i

Fysik Centralt innehåll

Undervisningens progression

HUR BEHANDLAR VI INNEHÅLLET SÅ ATT ELEVERNA UTVECKLAR
FÖRMÅGORNA OCH NÅR SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT?

Fundering
• Hur hanterar vi det centrala innehållet på
optimalt sätt för att undvika sönderstressade
elever och lärare?

Lgr 11 och kunskapskraven
Enkla resonemang

Utvecklade resonemang



Fåtal kopplingar till innehållet



Korta resonemangskedjor



Fokus på enbart någon detalj



Flera olika kopplingar



Längre resonemangskedjor



Avvägd balans mellan detaljer
och helhet

Lgr 11 och kunskapskraven
Enkla omdömen



basala analyser



är övergripande till sin karaktär



har tydliga inslag av subjektiva
värderingar.

Utvecklade omdömen



djupare analyser



är mer specifika till sin karaktär



värderingarna är sakliga
snarare än subjektiva.

Lgr 11 och kunskapskraven
Enkla motiveringar

Utvecklade motiveringar



Allmänt hållna



Subjektiva värdeomdömen



Väger in flera olika aspekter



Baseras på allt mer tydliggjorda
argumentationer och
tankegångar

Lgr11 och kunskapskraven
Begripligt

Relativt tydligt

Tydligt

•

använder några få enkla grammatiska
strukturer och mönster

•

gör sig för det mesta förstådd

•

använder enkla strukturer och mönster

•

gör sig oftast förstådd.

•

använder vanliga strukturer och mönster

•

uttrycker sig förhållandevis exakt

Bedömningsaspekter

E (enkel, grundläggande..)

(komplext, mycket goda)

A

Bredd:
Magert innehåll

Utförligt innehåll

Djup:
Korta
resonemangskedjor

Långa
resonemangskedjor

Begreppsanvändning:
Vardagsord

Ämnesbegrepp

Problematisering:
Ur ett perspektiv

Ur olika perspektiv

Konkretisering:

Exemplifierar ej

Relevanta exempel

Bedömning

”Att göra det viktigaste bedömbart och inte det
lätt bedömningsbara viktigast”

Astrid Petterson & Gudrun Erickson

Samstämmighet
Kunskapskrav i fysik årskurs 6. Eleven har grundläggande kunskaper om
fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva (förklara )
dessa med viss användning av begrepp.

A. Vem sägs ha upptäckt den
allmänna gravitationslagen efter att
ett äpple fallit ner i huvudet? (hög
reliabilitet men låg validitet)
B. Beskriv hur en boll rör sig när den
kastas snett uppåt. Förklara också
varför den rör sig som den gör. (hög
validitet men låg reliabilitet)

Om man hårdrar slutsatsen kan man säga att : Det som går att mäta är ointressant
och det som är intressant att mäta går inte att mäta

Bedömningsprocessen

Vad vill jag att eleverna ska lära sig?
Hur skapar jag en undervisning som möjliggör att de lär sig?
Hur får jag syn på vad de lär sig och på vilket sätt de lär sig?
Hur justerar jag undervisningen så att eleverna utvecklas ytterligare?

Hur dokumenterar jag på ett sätt som både hjälper mig vid mina
bedömningar men samtidigt är rättssäkert?

Hur konstrueras uppgifter?
1. Vad behöver ni få syn på?
2. Vilka frågor/uppgifter hjälper er att få syn på
det?
3. Möjliggör frågorna/uppgifterna att få syn på
olika kvalitetsskillnader i elevernas
svar/lösningar?
4. På vilket sätt kan vi kombinera uppgifter så
att reliabiliteten ökar?

Varför gör vi det vi gör, när vi gör det
och är det, det bästa sättet att göra det
på?

Hur vet vi det vi vet, när vi vet det
och hur vet vi det?

OMDÖMEN, BETYGSSÄTTNING
& DOKUMENTATION

Betygssättning
• Betyget beskriver den kvalitetsnivå som eleven visat i
användningen av förmågorna fram till betygstillfället, det vill
säga hur långt eleven kommit i sin utveckling när betyget
sätts.
• Betyget beskriver därför inget genomsnitt av vad eleven
presterat under en kurs, termin, läsår eller flera läsår.

• Alla betygssteg går att använda alla terminer

Allmänna
råd

Utvecklingssamtalet och den
skriftliga individuella
utvecklingsplanen samt
aktuella bestämmelser.

Stödmaterial

Underlätta arbetet med hur den
skriftliga individuella
utvecklingsplanenen kan se för
omdömen och den framåtsyftande
planeringen.

E

D

C

B

A

Eleven har grundläggande kunskaper om
natur-och kulturlandskap och visar det
genom att föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om processer som
formar och förändrar jordytan, samt vilka
konsekvenser det kan få för människor och
natur. I resonemangen beskriver eleven
enkla
samband
mellan
natur-och
kulturlandskap, naturresurser och hur
befolkningen är fördelad. Eleven kan även
använda geografiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Betyget
D
innebär
att
kunskapskraven
för E och till
övervägande
del för C är
uppfyllda.

Eleven har goda kunskaper om natur-och
kulturlandskap och visar det genom att
föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om processer
som formar och förändrar jordytan, samt
vilka konsekvenser det kan få för
människor och natur. I resonemangen
beskriver
eleven
förhållandevis
komplexa samband mellan natur-och
kulturlandskap, naturresurser och hur
befolkningen är fördelad. Eleven kan även
använda geografiska begrepp på ett
relativt väl fungerande sätt.

Betyget
B
innebär
att
kunskapskrave
n för C och till
övervägande
del för A är
uppfyllda

Eleven har mycket goda kunskaper om
natur-och kulturlandskap och visar det
genom att föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om processer
som formar och förändrar jordytan, samt
vilka konsekvenser det kan få för
människor och natur. I resonemangen
beskriver eleven komplexa samband
mellan
natur-och
kulturlandskap,
naturresurser och hur befolkningen är
fördelad. Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett väl fungerande
sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett i
huvudsak fungerande sätt, samt för enkla
resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och
enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak
fungerande
sätt.
Eleven
har
grundläggande kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med viss säkerhet
beskriva lägen på och storleksrelationer
mellan olika geografiska objekt.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett relativt
väl fungerande sätt, samt för utvecklade
resonemang
om
olika
källors
användbarhet. Vid fältstudier använder
eleven kartor och enkla geografiska verktyg
på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med relativt god
säkerhet
beskriva
lägen
på
och
storleksrelationer mellan olika geografiska
objekt.

FRÅN ANALYTISK BEDÖMNING LÄNGS
Eleven kan undersöka omvärlden och
då kartor och andra geografiska
VÄGEN TILL HELHETSBEDÖMNINGanvänder
VID
källor,
metoder och tekniker på ett väl
fungerande sätt, samt för välutvecklade
BETYGSSÄTTNING – EN UTMANING?
resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar utveckling och ger då enkla och till
viss del underbyggda förslag på miljöetiska
val och prioriteringar i vardagen. Dessutom
för eleven resonemang om orsaker till och
konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i
världen och ger då enkla och till viss del
underbyggda förslag på hur människors
levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar utveckling och ger då utvecklade
och relativt väl underbyggda förslag på
miljöetiska val och prioriteringar i
vardagen.
Dessutom
för
eleven
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i
världen och ger då utvecklade och
relativt väl underbyggda förslag på hur
människors levnadsvillkor kan förbättras.

Vid fältstudier använder eleven kartor och
enkla geografiska verktyg på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven
har mycket goda kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med god säkerhet
beskriva lägen på och storleksrelationer
mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar
utveckling
och
ger
då
välutvecklade och väl underbyggda förslag
på miljöetiska val och prioriteringar i
vardagen. Dessutom för eleven resonemang
om orsaker till och konsekvenser av
ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då
välutvecklade och väl underbyggda förslag
på hur människors levnadsvillkor kan
förbättras.

Betygssättning
I de årskurser där det inte finns några
kunskapskrav ska bedömningen inriktas
mot de delar av kunskapskraven som rör
det som undervisningen har behandlat.

E

D

C

B

A

Eleven kan delta i lekar, spel och
idrotter
som
innefattar
sammansatta
motoriska
grundformer i olika miljöer och
varierar och anpassar sina
rörelser till viss del till
aktiviteten. I rörelser till musik
och i danser anpassar eleven till
viss del sina rörelser till takt och
rytm. Eleven kan även simma
200 meter varav 50 meter i
ryggläge. Eleven kan samtala
om egna upplevelser av fysiska
aktiviteter och för då enkla och
till viss del underbyggda
resonemang
kring
hur
aktiviteterna kan påverka hälsan
och den fysiska förmågan.

Betyget
D
innebär
att
kunskapskraven
för E och till
övervägande del
för
C
är
uppfyllda.

Eleven kan delta i lekar, spel och
idrotter
som
innefattar
sammansatta
motoriska
grundformer i olika miljöer och
varierar och anpassar sina rörelser
relativt väl till aktiviteten. I
rörelser till musik och i danser
anpassar eleven sina rörelser
relativt väl till takt och rytm.
Eleven kan även simma 200 meter
varav 50 meter i ryggläge. Eleven
kan samtala om egna upplevelser
av fysiska aktiviteter och för då
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang kring
hur aktiviteterna kan påverka
hälsan och den fysiska förmågan.

Betyget
B
innebär
att
kunskapskrave
n för C och till
övervägande
del för A är
uppfyllda

Eleven kan delta i lekar, spel och
idrotter som innefattar sammansatta
motoriska grundformer i olika
miljöer och varierar och anpassar
sina rörelser väl till aktiviteten. I
rörelser till musik och i danser
anpassar eleven sina rörelser väl till
takt och rytm. Eleven kan även
simma 200 meter varav 50 meter i
ryggläge. Eleven kan samtala om
egna
upplevelser
av
fysiska
aktiviteter och för då välutvecklade
och väl underbyggda resonemang
kring hur aktiviteterna kan påverka
hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika
aktiviteter i natur och utemiljö
med viss anpassning till olika
förhållanden
och
till
allemansrättens regler. Dessutom
kan eleven med viss säkerhet
orientera sig i bekanta miljöer
med hjälp av kartor.

Eleven kan genomföra olika
aktiviteter i natur och utemiljö
med relativt god anpassning till
olika förhållanden
och
till
allemansrättens regler. Dessutom
kan eleven med relativt god
säkerhet orientera sig i bekanta
miljöer med hjälp av kartor.

Eleven kan genomföra olika
aktiviteter i natur och utemiljö med
god
anpassning
till
olika
förhållanden och till allemansrättens
regler. Dessutom kan eleven med
god säkerhet orientera sig i bekanta
miljöer med hjälp av kartor.

Terminsbetyg
• Terminsbetyg sätter vi i de ämnen som eleven
har haft undervisning i den aktuella terminen.
• När terminsbetyg sätts ska all tillgänglig
information användas och värderas i relation
till kunskapskravens skrivningar. Finns det
delar av kunskapskraven som ännu inte
undervisningen berört eller som eleven inte
har mött så ingår inte de delarna i
bedömningen för terminsbetyget.

Funderingar
• Om elev missat visa vissa kunskaper eller ej visat kunskaper, på
ett avsnitt, kan eleven då få terminsbetyg?

TERMINSBETYG

VAD BLIR BETYGET?
C

C

C

OM VI TÄNKER KURS HUR BLIR DET DÅ?

C

TERMINSBETYG

C

C

C

C

Inget
resultat på
provet
Hur värderar vi
arbetsområdet?

VAD BLIR BETYGET?

TERMINSBETYG

C

C

F

C

VAD BLIR BETYGET?

C

Hur blir bedömningar ett omdöme eller betyg?
”Allt det jag vet om
elevens kunskaper hur
värderar
jag
det
i
relation till kursplanens
skrivningar?”

ALL TILLGÄNGLIG INFORMATION

KLOK HELHETSBEDÖMNING

Bedömning blir betyg – kloka helhetsbedömningar
Hur ska vi tänka när vi sätter betyg?
Kan vi bortse från vissa
kunskapsdippar hos eleverna?

Vad ses som ett resultat?
Planering:

Fundering:

Vad vill jag att
de ska lära sig?

Vilket kunnande
har eleverna
uppvisat?

KUNSKAPSOMDÖME

Kan vara matris…

Vad ses som ett resultat?
Planering:

Fundering:

Vad vill jag att
de ska lära sig?

Vilket kunnande
har eleverna
uppvisat?

RESULTAT

Bedömning blir betyg – kloka helhetsbedömningar

A-kvalitet

E-kvalitet

Vilken information är mest tillförlitlig
gällande vad eleven kan?
”Vid den där inlämningen
såg jag inte riktigt det som
eleven gett uttryck för
på lektionerna…”

För om allt är lika mycket värt,
hur blir det då?

Stopp!
Nu hade du dåligt på provet i sjuan
så därför blir det D i slutbetyg!

Men om en elev är bättre i början än i slutet,
hur blir det då?

Diskuterat
Centralt
innehåll Resonerat

Avstämning

Bedömning blir betyg
Vad betyder ”För att få A måste alla
delar på A vara uppfyllt”?

Undervisningens progression & betyg

Undervisningens progression & betyg

Undervisningens progression & betyg

Inget underlag

Undervisningens progression & betyg

Vi uppfostrar inte med betyg!
NU BLIR DET
F NÄR DU
GÖR SÅ
HÄR…

Vi uppfostrar inte med betyg!
NU
BLIR
Å vad
du DET
har

F NÄR det
DUär
kämpat,
GÖR
SÅska
klart
att du
HÄR…
ha
ett…

LOVSKOLA
Gör eleverna klart eller ökar de
kvaliteten i det de gör?

Lgr11 och kunskapskraven

E

D

C

B

A

Eleven har grundläggande kunskaper om
natur-och kulturlandskap och visar det
genom att föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om processer som
formar och förändrar jordytan, samt vilka
konsekvenser det kan få för människor och
natur. I resonemangen beskriver eleven
enkla
samband
mellan
natur-och
kulturlandskap, naturresurser och hur
befolkningen är fördelad. Eleven kan även
använda geografiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Betyget
D
innebär
att
kunskapskraven
för E och till
övervägande
del för C är
uppfyllda.

Eleven har goda kunskaper om natur-och
kulturlandskap och visar det genom att
föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om processer
som formar och förändrar jordytan, samt
vilka konsekvenser det kan få för
människor och natur. I resonemangen
beskriver
eleven
förhållandevis
komplexa samband mellan natur-och
kulturlandskap, naturresurser och hur
befolkningen är fördelad. Eleven kan även
använda geografiska begrepp på ett
relativt väl fungerande sätt.

Betyget
B
innebär
att
kunskapskrave
n för C och till
övervägande
del för A är
uppfyllda

Eleven har mycket goda kunskaper om
natur-och kulturlandskap och visar det
genom att föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om processer
som formar och förändrar jordytan, samt
vilka konsekvenser det kan få för
människor och natur. I resonemangen
beskriver eleven komplexa samband
mellan
natur-och
kulturlandskap,
naturresurser och hur befolkningen är
fördelad. Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett väl fungerande
sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett i
huvudsak fungerande sätt, samt för enkla
resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och
enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak
fungerande
sätt.
Eleven
har
grundläggande kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med viss säkerhet
beskriva lägen på och storleksrelationer
mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar utveckling och ger då enkla och till
viss del underbyggda förslag på miljöetiska
val och prioriteringar i vardagen. Dessutom
för eleven resonemang om orsaker till och
konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i
världen och ger då enkla och till viss del
underbyggda förslag på hur människors
levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett relativt
väl fungerande sätt, samt för utvecklade
resonemang
om
olika
källors
användbarhet. Vid fältstudier använder
eleven kartor och enkla geografiska verktyg
på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med relativt god
säkerhet
beskriva
lägen
på
och
storleksrelationer mellan olika geografiska
objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar utveckling och ger då utvecklade
och relativt väl underbyggda förslag på
miljöetiska val och prioriteringar i
vardagen.
Dessutom
för
eleven
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i
världen och ger då utvecklade och
relativt väl underbyggda förslag på hur
människors levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett väl
fungerande sätt, samt för välutvecklade
resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och
enkla geografiska verktyg på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven
har mycket goda kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med god säkerhet
beskriva lägen på och storleksrelationer
mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar
utveckling
och
ger
då
välutvecklade och väl underbyggda förslag
på miljöetiska val och prioriteringar i
vardagen. Dessutom för eleven resonemang
om orsaker till och konsekvenser av
ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då
välutvecklade och väl underbyggda förslag
på hur människors levnadsvillkor kan
förbättras.

E

D

C

B

A

Eleven har grundläggande kunskaper om
natur-och kulturlandskap och visar det
genom att föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om processer som
formar och förändrar jordytan, samt vilka
konsekvenser det kan få för människor och
natur. I resonemangen beskriver eleven
enkla
samband
mellan
natur-och
kulturlandskap, naturresurser och hur
befolkningen är fördelad. Eleven kan även
använda geografiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.

Betyget
D
innebär
att
kunskapskraven
för E och till
övervägande
del för C är
uppfyllda.

Eleven har goda kunskaper om natur-och
kulturlandskap och visar det genom att
föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om processer
som formar och förändrar jordytan, samt
vilka konsekvenser det kan få för
människor och natur. I resonemangen
beskriver
eleven
förhållandevis
komplexa samband mellan natur-och
kulturlandskap, naturresurser och hur
befolkningen är fördelad. Eleven kan även
använda geografiska begrepp på ett
relativt väl fungerande sätt.

Betyget
B
innebär
att
kunskapskrave
n för C och till
övervägande
del för A är
uppfyllda

Eleven har mycket goda kunskaper om
natur-och kulturlandskap och visar det
genom att föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om processer
som formar och förändrar jordytan, samt
vilka konsekvenser det kan få för
människor och natur. I resonemangen
beskriver eleven komplexa samband
mellan
natur-och
kulturlandskap,
naturresurser och hur befolkningen är
fördelad. Eleven kan även använda
geografiska begrepp på ett väl fungerande
sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett i
huvudsak fungerande sätt, samt för enkla
resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och
enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak
fungerande
sätt.
Eleven
har
grundläggande kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med viss säkerhet
beskriva lägen på och storleksrelationer
mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar utveckling och ger då enkla och till
viss del underbyggda förslag på miljöetiska
val och prioriteringar i vardagen. Dessutom
för eleven resonemang om orsaker till och
konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i
världen och ger då enkla och till viss del
underbyggda förslag på hur människors
levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett relativt
väl fungerande sätt, samt för utvecklade
resonemang
om
olika
källors
användbarhet. Vid fältstudier använder
eleven kartor och enkla geografiska verktyg
på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med relativt god
säkerhet
beskriva
lägen
på
och
storleksrelationer mellan olika geografiska
objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar utveckling och ger då utvecklade
och relativt väl underbyggda förslag på
miljöetiska val och prioriteringar i
vardagen.
Dessutom
för
eleven
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i
världen och ger då utvecklade och
relativt väl underbyggda förslag på hur
människors levnadsvillkor kan förbättras.

Eleven kan undersöka omvärlden och
använder då kartor och andra geografiska
källor, metoder och tekniker på ett väl
fungerande sätt, samt för välutvecklade
resonemang om olika källors användbarhet.
Vid fältstudier använder eleven kartor och
enkla geografiska verktyg på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven
har mycket goda kunskaper om Sveriges,
Nordens och Europas namngeografi och
visar det genom att med god säkerhet
beskriva lägen på och storleksrelationer
mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör
hållbar
utveckling
och
ger
då
välutvecklade och väl underbyggda förslag
på miljöetiska val och prioriteringar i
vardagen. Dessutom för eleven resonemang
om orsaker till och konsekvenser av
ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då
välutvecklade och väl underbyggda förslag
på hur människors levnadsvillkor kan
förbättras.

Frågor vi utgår ifrån som lärare
• Hur omfattande…
• Hur betydelsefulla…
• Hur väl utvecklat är elevens kunnande…

Utvidga innebörden av ” till övervägande
del” för betygsstegen B och D
”För att få B eller D ska eleven ha uppnått alla delar i kunskapskravet
för det underliggande betygssteget och ”till övervägande del” för det
närmast överliggande betygssteget. Det har sedan tidigare inneburit
att en elev som uppfyller hela kunskapskravet för C och merparten av
kunskapskravet för A, får B i betyg. Skolverket utvidgar nu betydelsen
av ”till övervägande del”. Det innebär exempelvis att även en elev
som inte uppfyller merparten av kunskapskravet för A, men istället
har vissa särskilt välutvecklade kunskaper, också ska kunna få B i
betyg. Detta ger lärarna ett större utrymme att sätta D istället för E
och B istället för C, och tröskeleffekterna minskar. Den utvidgade
innebörden av "till övervägande del" kan tillämpas omedelbart och
den kommer också att förtydligas i Skolverkets allmänna råd och
stödmaterial.”

Filmer
Terminsbetyg
https://www.youtube.com/watch?v=rEcqsoM_4m4
Hur sätter
lärare
betyg?
https://www.youtube.com/watch?v=bo5VCTyZ0NA&t=137s

https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Betyg – så
funkar det!

Kontakt!
Anna Karlefjärd
http://annakarlefjard.se

