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Frågor för formativ bedömning 

Arbetet med bedömning har medfört att jag och eleverna förändrat språket vi 
använder på lektionerna.  Vi lärare kan hjälpa eleverna att förstå både bedömning 
och matematikens innehåll genom att tänka på hur vi uttrycker oss. Eleverna 

kommer snabbare att förstå vad vi menar och vill att de ska utföra för att utvecklas. Det 
är oerhört mycket lättare att stötta eleverna om de kan säga ”jag saknar metoder för att 
lösa den här uppgiften”, i stället för ”jag fattar inget”. Här är några exempel på fraser jag 
använder:

Om metoder
– Vilken metod använder du när du löser denna uppgift? (Istället för ”Hur tänkte du?”)
– Visa mig hur du använder din metod. (Istf ”Har du rättat uppgifterna?”)
– Känner du till någon annan metod som du kan använda? (”Har du gjort läxan?”)
– Vet du hur man använder metoden? (”Har du förstått?”)
– Är din metod användbar i hela kapitlet? ( ”Har du gjort alla sidorna?”)
– Vill du ha en ny/bättre metod? (”Repetera sidan 25.”)
– Får jag visa dig en bra metod?
– Vilka metoder använder dina kompisar?
– Varför valde du just denna metod?
– Du behöver stanna upp och träna på denna metoden innan du går vidare.

Om uttrycksformer
– Du vet hur du ska lösa uppgiften, men du vet inte hur du ska uttrycka det, eller hur?
– Vet du vilka uttrycksformer som är lämpliga här?
– Får jag visa dig två bra uttrycksformer?
– Hur har dina kompisar uttryckt sina idéer?
– Varför valde du denna uttrycksform?

Om problemlösning
– Vilken strategi har du för att lösa problemet?
– Vilken strategi har du använt förut?
– Varför valde du den strategin?
– Hur brukar du göra när du ska lösa problem?
– Vet du vilka strategier man kan använda?

Om begrepp
– Vet du vilka begrepp du kan använda här?
– Behöver du träna på fler begrepp?
– Vet du vilka begrepp du kan eller saknar?

Om resonemang
– Hur vet du att din slutsats är sann, korrekt?
– Jag tror inte dig, kan du bevisa för mig att det verkligen stämmer?
– Hur kan du bevisa för mig att din slutsats stämmer?
– Har du gjort någon beräkning som bevisar din teori?
– Vet du hur du ska motivera din slutsats?
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