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Den här handboken finns tillgänglig som kostnadsfri

nedladdning tack vare generös finansiering från Erasmus+.

Den distribueras under en Creative Commons Erkännande-

IckeKommersiell-DelaLika-licens (CC BY-NC-SA), vilket

innebär att du fritt får dela (kopiera, distribuera och

överföra) boken. Licensen låter dig också remixa boken.

Dessa är endast tillåtna under följande förutsättningar: du

inkluderar tillskrivning till författarna, du använder inte

handboken för kommersiella ändamål och, om du ändrar,

omvandlar eller bygger vidare på det här arbetet, delar du

ditt arbete under samma eller liknande licens.

Mer detaljerad information om denna licens finns på nätet

(sök CC BY-NC-SA 4.0.). Vi uppmuntrar användningen av

detta material i pedagogiska sammanhang och du kan skriva

ut din egen kopia av handboken och distribuera arbetsblad

från den till eleverna. Vi välkomnar alla förfrågningar och

förslag, vilka bör adresseras till författarna (besök

www.bridge21.ie eller tft-project.eu).
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Bridge21-modellen för 

2000-talets undervisning 

och lärande
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”Lärarens roll är att skapa förutsättningar för uppfinning, 

snarare än att tillhandahålla färdig kunskap” 

- Seymour Papert (1993) 

Frågebaserat 

lärande

Samarbete i 

klassrummet

Samarbete
Tekniska 

hjälpmedel

Bridge21-metoden: 

Innehåll och koncept

5

Var och en av dessa komponenter är vanliga och väl förstådda som

nödvändiga för 2000-talets undervisning. Men deras kombination och

systematiska tillämpning, särskilt inom formell undervisning, är ovanlig.

Bridge21 erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för kunna skapa och

tillhandahålla aktiviteter som förenar dessa grundläggamde delar.
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Bridge21-metoden: 

Innehåll och koncept

En socialkonstruktivistisk metod

Under de senaste tre årtionde har det skett ett 

paradigmskifte från undervisning till konstruktion, från 

lärarcentrerad till elevcentrerad undervisning.  

Undervisningsmetoderna på 60-och 70-talet präglades av 

deduktivt lärande och idén att eleven var ett kärl som 

måste fyllas med kunskap av läraren (experten).  

I motsats till detta gynnar det konstruktivistiska

tillvägagångssättet induktivt lärande, där eleverna 

förväntas upptäcka eller härleda regler från sina egna

erfarenheter och experiment. I detta scenario fungerar 

läraren mer som en diskussionsledare som coachar, frågar 

och hjälper eleverna.

Alltmer konstruktivistiska

eller ”öppna” inlärningsmetoder

har hittat sin väg in i klassrummen,

vilka låter eleverna engagera sig i 

självbestämt, oberoende och 

intressestyrt lärande.
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Innehåll och koncept

Elever har förmåga att uppnå mer än vad som vanligtvis

förväntas av dem, i synnerhet när de befinner sig i en miljö

där de uppmuntras att experimentera, tänka kritiskt och

vara kreativa.

7

Bridge21-modellen uppmuntrar tillhandahållandet av

ämnesinnehåll genom elevledda projekt och frågor. Detta

involverar eleverna i en process som består av efterforskning,

analys och syntes. I en god, stödjande läromiljö uppmanas de att

ta ansvar för att erhålla den kunskap som de behöver för att kunna

utveckla en passande lösning eller produkt.

Bridge21-aktiviteternas ämnesövergripande läroplan uppmuntrar

utvecklingen av en begreppsmässig förståelse av det ämne som

behandlas genom att sätta det i ett sammanhang som ger det

betydelse för eleverna.
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Innehåll och koncept

Samarbete i klassrummet
Den pedagogiska Bridge 21-modellen ser ganska annorlunda

ut i jämförelse med det traditionella klassrummet.

Lärare fungerar som diskussionsledare eller mentorer, och

lär sig ofta själva.

Det fysiska rummet är inrättat för att stödja ett

samarbetande lärande och möblerna kan arrangeras i olika

konfigurationer.

Reflektion uppmuntras på olika punkter under hela

aktiviteten.

Grupparbete
Bridge21-modellen för grupparbete innebär att elever med

olika färdigheter hjälps åt för att uppnå ett mål. Den här

modellen

 uppmuntrar ungdomar att bli självsäkra elever.

 förbättrar färdigheter för problemlösning.

 ökar personliga utbildningsambitioner.

 uppmuntrar ömsesidigt lärande.
8
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Innehåll och koncept

Frågebaserat lärande (FL)
FL börjar med en fråga eller ett problem, istället för att

presentera fastställda fakta och regler. Det kännetecknas

av elevernas aktiva deltagande och främjar kreativt

engagemang med metoder som syftar till:

 att identifiera problemet eller frågeområdet

 att ifrågaställa metoder och urskilja alternativ

 att planera undersökningar

 att söka efter information, efterforska och berättiga

gissningar

 att presentera sammanhängande argument.

Tekniska hjälpmedel
Tekniken kan vara lågteknologisk (t.ex. en

whiteboardtavla, post-it-lappar, osv.) eller

högteknologisk. Men i alla fall:

 lär sig eleverna med, snarare än om teknik.

 är tekniken meningsfull och relevant för det specifika

problemet.

 delas tekniken för att uppmuntra samarbete.

9
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 Bridge21: Reflektion 

Reflektion är en nyckelkomponent i Bridge21 och har flera

olika ändamål. Reflektion kan användas för att förbättra

framtida aktiviteter, när det gäller design, organisation och

elevengagemang. Det kan också användas som ett verktyg

för bedömning.

10

Reflektion över processen:

•Observera och dokumentera

aktiviteten: ha uppsikt över

förändringar över tiden med

anteckningar och foton och

genom att diskutera elevernas

erfarenheter med dem.

• Använd individuella och

gruppbaserade reflektionsblad

för att samla in mer

information om elevernas

erfarenheter.

Reflektion över lärandet:

• En sokratisk frågeställning med

eleverna är ett kraftfullt verktyg

för att uppmuntra dem att

reflektera över deras lärande.

• En presentation i slutet av

aktiviteten ger ytterligare

eleverna en möjlighet att

reflektera över vad de har lärt

sig och de andra gruppernas

arbeten.

• Sammankomster med hela

gruppen ger också utrymme för

att undersöka djupet av den

förståelse som eleverna uppnått.
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Varför använda Bridge21-metoden?

Det finns många sätt på vilka elever och lärare kan dra
nytta av Bridge21-metoden.

Lärare kan:

kultivera en elevcentrerad kultur av kreativitet och frågor.

få kontakt med elever på ett mer jämställt plan.

ta del av elevernas process av upptäckter och frågor.

lära sig själva!

Eleverna kan:

stärkas och ta ansvar för sitt eget lärande.

utveckla färdigheter som en livslångt lärande människa.

förbättra sina kunskaper inom kommunikation, samarbete,
kreativitet och kritiskt tänkande.

utveckla och förbättra sina prestationsfärdigheter.

utveckla ett mer förtroendefullt förhållande med sina
lärare och vuxna i allmänhet.

bli mer motiverad och involverad i sitt lärande.

inse meningsfulla samband mellan vad de lär sig i
klassrummet och deras erfarenheter utanför skolan.

”De är lyckligare, mer aktiva och 

arbetar hårdare – de gillar det 

mer” - Lärare

”Ett projekt i engelska som de 

fick nyligen... de gjorde allt 

själva. De kunde arbeta på egen 

hand och verkade mycket 

självmotiverade” - Lärare

”Att lära sig kan vara roligt istället 

för tråkigt. I Bridge 21 har du ett 

val - antingen luta dig tillbaka och 

inte vara inblandad, och du 

kommer inte att ha det kul, eller 

så kan du delta och lära dig nya 

saker och tycka om det.” - Elev 
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Bridge21-metoden i 

klassrummet
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Hur man börjar
Tydlig struktur, kreativitet, flexibilitet

Bridge21:s inlärningsmetoder har

en tydlig struktur som ger

elevgrupperna milstolpar och

tidsfrister att arbeta mot.

Bridge21:s metoder ger

elevgrupperna frihet och

flexibilitet att hantera sitt eget

lärande och skapa den slutliga

arbetsprodukten själva.

Kreativiteten främjas genom

att uppmuntra elevgrupperna

att utforma olika lösningar

och presentationer.
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Börja smått

1. Lärande miljö 

Rummets utformning kan ha en djupgående inverkan på

undervisning och lärande. Det är en möjlighet till att

ändra sin inlärningsmiljö – ändra ditt eget utrymme, byt

med andra lärare eller sök ut en miljö som möjliggör en

klassrumsutformning för olika grupper i skolan. (länk till en

utformningar i form av en hästsko, ett vattenhål och en

grotta).

2. Korta exempelaktiviteter

Följande är några korta exempelaktiviteter som ger

eleverna möjlighet att prova på grupparbete, FL och teknik.

a. Grupparbete är en grundläggande aspekt av 2000-talets

utbildning. Innan du experimenterar med grupparbete, hitta en

uppgift som blir lättare om eleverna är i grupper. Här är ett

förslag som bör ta ca 10 minuter:

Exempel a

Någon har skrivit en mening som endast innehåller fem

ord. Det genomsnittliga (eller medelvärdet) antalet bokstäver i

varje ord är 4, men inget av orden har fyra bokstäver.

Samarbeta för att komma med förslag på vad meningen kan ha

varit.

Ta reda på vad som gör det här till en bra aktivitet här
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Börja smått

b. Teknik – lågteknologi är okej! Varför inte börja med att

använda lågteknologiska resurser och sakta introducera digital

teknik, samtidigt som du gör lärandet mer aktivt och engagerande.

Exempel b

Varje grupp tilldelas en de andra olik karaktär från en

teaterpjäs, roman eller kort historia. De skriver ett blogginlägg som

fångar de viktigaste punkterna hos den karaktären och delar

inlägget (digitalt eller på annat vis) med resten av klassen.

Låt alternativt elevgrupperna använda post-it-anteckningar för

att skapa en tidslinje av första världskriget på klassrumsväggen.

c. Frågebaserat lärande. En samverkande, teknikmedierad,

aktiv miljö ligger till grund för undervisningen i Teaching for

Tomorrow-metoden. FL kan användas för att dra ut på exempel c

ovan.

Exempel c

För att dra ut på denna aktivitet uppmuntras varje grupp att

välja tre soldater som dog i kriget (dessa kan hittas på

minnestavlor, i register eller genom andra källor) och undersöka

deras respektive historia med första- och andrahandsresurser som

finns tillgängliga på nätet (historiska resurser finns här). Lägg sedan

till deras personliga uppgifter i tidslinjen.

... andra exempelaktiviteter finns här.

3. Vad händer nu? Reflektion
Be eleverna att diskutera, använda reflektionsbladen, och tänka

igenom det själv ... Vad fungerade, vad fungerade inte och varför?
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Bridge21-aktivitetsmodell
En beskrivning av komponenterna som finns i en fullständig Bridge21-

aktivitet anges nedan. Detta bör anpassas till din särskilda aktivitet.

Motiveringen bakom varje steg finns här.

1. Inrätta - nyttigt för att få eleverna redo för 
aktivt lärande

a. Isbrytande aktiviteter

b. Gruppformationsaktiviteter

2. Värma upp - uppmuntrar lagandan och 
oliktänkande.

a. Uppvärmningsaktiviteter

3. Undersöka - diskussionsledare definierar 
fritt problemområdet som uppmuntrar 
grupperna att

a. fråga och efterforska.

b. brainstorma och detaljerat definiera 
problemet.

4. Planera:

a. utarbeta en arbetslista.

b. identifiera grupproller, schema och resurser.

5. Skapa - huvuddelen

a. Utför/Skapa

b. Tillbakablicka/Utvärdera/Testa

c. Reflektera

6. Presentera i grupper/tävla i lag - ger fokus 
och tidsfrist

7. Reflektera 

a. Individuell och gruppreflektion

b. Diskussion i hela gruppen
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Aktivitetsdesignmallen (ADM) är avsedd att hjälpa 
lärare att utveckla och planera Bridge21-lektioner.

 ADM utarbetades i samarbete med lärare, forskare och 
formgivare. Mallen ger en struktur för utveckling av 2000-
talets undervisning och lärande.

 ADM bör stödja lärarens identifiering av ett intressant
sammanhang att placera aktiviteten i, samt de specifika 
nyckelkompetenserna och inlärningsmålen i den av
Bridge21-metoden inspirerade lektionen som de planerar.

 ADM kan användas gång på gång som en mall för att skissa 
idéer för utveckling.
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Aktivitetsdesignmall

18

Översikt

Vilken är utmaningen som dina elever 
ska ta itu med?

Varför är det här meningsfullt för 
eleverna – hur hamnar de på kroken?

Vilka är de viktigaste idéerna som 
eleverna ska komma ihåg?

Inlärningsmål

Vilket läroplansinnehåll ska behandlas?

Vid slutet av denna aktivitet ska eleverna kunna:

Hur används de fyra nyckelfärdigheterna för 2000-talet?

Kreativitet

Kommunikation

Samarbete

Kritiskt tänkande

Reflektion

Hur kommer du att veta att de lär sig? På vilka sätt ska eleverna reflektera över framsteg?

Ämne/Tema: 

Klass/Årsklass:

Ämne(n):
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Aktivitetsdesign Mall
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Möjliga aspekter Beskrivning Tid
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Reflektera

Planera
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Kompletterande

konstruktivistiska

undervisningsmetoder

• Åldersblandat lärande

• Lärande genom undervisning

• Omvänt klassrum
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Bridge21-metoden och -

undervisningsmetoder

Bridge21-metoden är flexibel. Den ger struktur och stöd för 

att främja lärares användning av metoder som uppmuntrar 

till utveckling av elevernas färdigheter för 2000-talet.

Eftersom en socialkonstruktivistisk metod ligger till grund 

för Bridge21:s etos, passar metoden bra tillsammans med 

flera konstruktivistiska undervisningsmetoder. Dessa 

undervisningsmetoder kan komplettera och förbättra 

inlärningsprocessen.

Val av lärarmetod är ofta förankrad i den individuella 

lärarens egen personlighet och åsikter. Ändå 

rekommenderas att alla tillgängliga undervisningsmetoder 

(föreläsning/lärarledd undervisning, individuellt arbete, 

pararbete och grupparbete) beaktas. Valet bör ske mot 

bakgrund av inlärningsmålen och innehållet och inte efter 

eget gottfinnande (Meyer, 2007).
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Åldersblandat lärande:

Vad är det?

Åldersblandat lärande är en metod som innebär att olika 

åldrar blandas i ett klassrum, vilket leder till ömsesidigt 

lärande och resurser i form av mer kompetenta elever. Det 

främsta värdet av åldersblandat lärande är den flexibilitet 

det ger elever vars kognitiva tillväxt är en serie plötsliga 

spurt snarare än en jämn, linjär utveckling. När inlärningen 

sker bland elever med större åldersskillnader blir normen 

ett större spektrum av färdigheter.

Denna metod kräver undervisningsstilar som på hög nivå är  

olikartade och varierade för att tillse inlärning för alla 

elever. Det tvingar lärare att flytta sig från den 

lärarcentrerade metoden och öppna upp sina klasser för par-

och grupparbete.
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Åldersblandat lärande:

Hur kan du prova det?

Varför prova det?

 Barn lär sig av sina kamrater.

Det ger flexibilitet och möjligheter till elever med olika 

förmågor.

Möjligheter för kunniga elever att ta större ansvar.

Möjligheter för elever att ta olika roller i klassrummet, 

såsom förebild eller mentor.

Kunniga elever kan demonstrera god praxis och 

specifika färdigheter och vara förebild.

När kan du använda Bridge21-metoden? 

Du kan använda Bridge21 med ett projekt som är 

temabaserat och inte bara en fortsättning på tidigare 

inlärt innehåll.

Metoden kan användas som en revisionsperiod för de

äldre, samtidigt som man introducerar nytt material till 

yngre elever.

23



Lärande genom undervisning: 

Vad är det?

Att lära genom undervisning innebär att eleverna skapar och 

använder egna didaktiska material. De behöver grundligt 

efterforska innehållet som de vill förklara och tänka ut

lämpliga sätt att presentera vad de hittat. Läraren fungerar 

som deras assistent och hjälper dem att uppnå sina mål och 

ger dem feedback om deras framsteg. 

Denna inlärningsmetod kan vara ett mycket kraftfullt 

motivationsverktyg, särskilt om de som ska lära sig av

eleverna har relevans för de senare, de kan t.ex. vara andra 

elever i skolan, föräldrar som inte är bekanta med 

innehållet eller besökare på skolan.
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Lärande genom undervisning: 

Hur kan du prova det?

Varför prova det?

Det uppmuntrar eleverna att bli mer medveten om sin 

egen och andras inställning till lärande genom didaktisk 

reduktion i grupp. 

Det kan ge läraren möjlighet att hjälpa en viss grupp av 

elever att fördjupa sin förståelse.

 Läraren får tid att observera och bedöma elevernas 

förståelse.

Det är motiverande för eleverna.

Det kan leda till djupare förståelse och bättre 

ihågkomst, då eleven tenderar att bättre komma ihåg 

vad de lär ut.

När kan du använda Bridge21? 

Det är en effektiv metod för repetition

av kärnkoncept.

Äldre elever kan undervisa yngre elever om 

grundläggande kunskaper inom ett ämne.

 Språkelever kan undervisa föräldrar/nybörjare om 

några grundläggande begrepp.
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Omvänt klassrum: 

Vad är det?

”Omvänt klassrum” är en populär pedagogisk modell där det 

traditionella sättet att undervisa - lärare som brännpunkt

för information och kunskap - ersätts av elever som tittar på 

undervisningsvideor utanför klasstiden och sedan förstärker 

det nya materialet med lärarens eller andra elevers hjälp. 

Det finns många fördelar med denna modell. För det första 

kan varje elev pausa eller starta om videoklippet så ofta 

som de vill och på så sätt arbeta i egen takt. För det andra 

gör inlärningen av innehållet utanför lektionstid att eleverna

blir fria att göra mer kreativa, praktiska och kommunikativa 

uppgifter i skolan, medan läraren tillser och stöder dem. 
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Omvänt klassrum:

Hur kan du prova det?

Hur bör du börja?

 Lärare som vill använda denna modell bör först titta på 

några videor själva för att bekanta sig med befintliga 

videor och hur de struktureras. 

 Efteråt kan de själva göra en video för att lära sig om 

de utmaningar som eleverna kommer att möta. 

Redigeringen och slutförandet av dessa produkter beror 

på skolans resurser och lärarens färdigheter.

 Slutligen bör de börja med korta, enkla videor för att 

bedöma elevernas förståelse av modellen och hur den 

fungerar.

När kan du använda den med Bridge21?

Den här metoden är användbar när Bridge21-aktiviteten

kräver att ett visst innehåll gås igenom i förväg. En 

användbar teknik att använda är ”pusseltekniken”, där olika 

elever i varje grupp tilldelas aspekter av ett ämne som de 

ansvarar för. Gruppmedlemmar går sedan ihop med 

medlemmar i andra grupper som tilldelats samma 

information och efterforskar och/eller delar idéer om 

ämnet. Eleverna återvänder sedan till sina ursprungliga 

grupper för att försöka ”pussla ihop” en tydlig bild av 

ämnet.
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Bedöma 2000-talets 

färdigheter

• Översikt

• Typ av bedömning

• Vägledande frågor

• Bedömning i Bridge21-

modellen

• Bedömningstabell (exempel)
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Bedöma 2000-talets färdigheter

Vi bedömer vad vi ser och upplever i vår miljö hela tiden. Men när 

elevernas kunskaper ska bedömas måste det ske på ett avsiktligt och 

pedagogiskt sätt.

Inom Bridge21-metoden anses det att vara grundläggande att 

eleverna behärskar sin egen inlärningsutveckling: ju mer de är 

inblandade i bedömningsprocessen, desto mer relevant blir målet. På 

så sätt blir bedömning en naturlig del av inlärningsprocessen och inte 

bara ett slutbetyg.

Bedömningstabeller kan vara ett användbart verktyg för att 

utvärdera elevernas kompetensutveckling. För att vara helt effektiva

bör bedömningstabellerna göras tillgängliga för eleverna och 

ansträngningar bör göras för att säkerställa att eleverna tillfullo 

förstår vad som förväntas av dem. Om mål- och utvecklingskriterierna 

inte är väl definierade kommer bedömningen att vara oklar och

godtycklig.
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Typ av bedömning
Summativ bedömning - bedömning av lärande

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar 

en persons ackumulerade kunskaper vid en viss tidpunkt. Den 

person som bedöms ges ingen feedback som förklarar vad som 

är fel eller vad hen kunde ha gjort annorlunda.

Formativ bedömning - bedömning för lärande

Vid formativ bedömning uppställs målen/ändamålet med 

utbildningen i början av inlärningsprocessen. Den person som 

bedöms ges feedback om sitt resultat under arbetsprocessen 

så att eleven alltid vet nästa steg mot målet. 
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Formativ , 
fortlöpande
bedömning

Summativ 
bedömning

Självbedömning

Elevbedömning

Portföljer Bedömnings-
tabeller

Framställningar

Standardiserade
tester

30



Elevperspektiv

• Vilka är mina mål?

• Gör jag framsteg?

• Vet jag vad som krävs?

• Vilka är mina 

inlärningssätt?

• Vilka är mina styrkor och 

svagheter?

• Vad behöver jag 

förbättra?

• Hur uppnår jag 

förbättringen?

• Vad ska jag fokusera på 

nästa gång?

Lärarperspektiv

• Är alla elever aktiva i sitt 

lärande?

• Är jag medveten om alla 

elevernas 

inlärningsprocess?

• Lär de sig vad som 

menades?

• Hur vet jag det?

• Hur använder jag den

informationen?

• Vad behöver jag ändra i 

min undervisning?

Bedöma: 
Lärar- vs elevperspektiv

Lärare och elever har olika fokusområden när det gäller 

bedömning, men följande frågor kan hjälpa var och en att 

tillse hens framsteg.
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Fem nyckelfrågor i

bedömningen

1. Vad ska eleverna lära sig?

Eleverna behöver förstå syftet med lärandet och känna sig 

delaktiga i det. Målen måste vara tydliga och begripliga för 

eleverna. 

2. Vad vet de redan?

Lärarna bör anpassa sina undervisningsmetoder utifrån 

elevernas kunskaper och förmågor.

3. Vad ska eleven göra för att nå nästa nivå av 

lärande?

Lärare, och eleverna själva, kan ge feedback som kan 

uppmuntra till lärande. Denna feedback kan hjälpa eleverna

inse vad som krävs av dem för att nå vissa mål. Det kan 

också stärka dialogen mellan lärare och elever.

Diskussion och utvärdering av autentiskt elevarbete av olika 

kvaliteter kan hjälpa eleverna att förstå vad som förväntas 

av dem.
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4. Hur kan eleverna stödja varandra i 

inlärningsprocessen?

När eleverna bedömer varandras arbete och ger feedback 

kan det hjälpa dem att bli mer bekanta med olika 

kvalitet hos olika arbeten. Deras förmåga att bedöma sig 

själva kan stärkas genom denna process.

5. Hur kan eleverna bedöma och ansvara för 

inlärningsprocessen?

Att lära sig bedöma sitt eget arbete och ta ansvar för sitt 

lärande kan hjälpa eleverna att uppnå sina mål. Att 

engagera sig med formativa bedömningsprocesser, 

ömsesidig bedömning och läroplaner kan alla hjälpa till

med detta.

I Bridge21 ser vi till att eleverna tar ansvar för sitt 

lärande genom att tillsammans presentera sitt arbete i 

slutet av en aktivitet.

33
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Bedöma 2000-talets färdigheter

från Bridge21-modellen

Hur eleverna bedöms i Bridge21 beror på vilket fokus 

aktiviteten har. I många fall är bedömningstabeller 

användbara.

En metod för att utarbeta bedömningstabeller är att använda 

”nivåer av krav” (vilket är vanligt i bedömningssystemet i 

Sverige). Detta innebär att man definierar 

prestationsnivåerna som eleverna kan nå. För Bridge21-

aktiviteterna ser vi fyra möjliga nivåer: 

1. Nivå 1 beskriver en prestationsnivå i färdigheten som 

ännu inte uppnår den förväntade prestationen.

2. Nivå 2 beskriver den mest grundläggande prestationsnivån 

i färdigheten i fråga. 

3. Nivå 3 beskriver elevens förväntade prestationsnivå i 

färdigheten. För att uppnå nivå 3 måste alla aspekter i 

nivå 2 ha uppnåtts.

4. Nivå 4 beskriver över genomsnittlig prestationsnivå i 

färdigheten.

För att ge ett detaljerat exempel på en sådan 

bedömningstabell lägger nästa avsnitt fokus på bedömning av 

grupparbete, en av de mest grundläggande aspekterna av 

Bridge21-metoden.
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Bedöma grupparbete i Bridge21

Grupparbete i Bridge21
För att grupparbetet ska lyckas är väldefinierade 

mål och utvecklingskriterier avgörande: 

Det är viktigt för varje grupp att arbeta 

mot ett gemensamt, välförstått mål. 

Grupparbetet i Bridge21 består av fem huvudaspekter.

 Planera

Ett bra grupparbete börjar med bra förutsättningar. Det är viktigt att 

alla i gruppen är medvetna om gruppens riktlinjer. Till exempel:

 Gruppoll: varje individ borde vara medveten om de uppgifter 

och roller de har tilldelats. 

 Handlingsplan: gruppen ska utforma en plan som de kommer 

att vidta för att uppnå sitt mål. Tidsfrister bör vara tydliga.

 Individuellt och delat ansvar 

Gruppmedlemmarna litar på varandras framgång. Det individuella 

bidraget ska bedömas såväl som gruppprojektet. 

 Kommunikation

Eleverna behöver lyssna på varandra, samspela, diskutera och bidra 

meningsfullt till gruppen.

 Samarbete

Gruppmedlemmarna arbetar tillsammans för att bidra till det 

övergripande målet och därigenom hjälpa gruppen att uppnå syftet 

med aktiviteten.

 Sociala färdigheter

 Eleverna ska vara artiga, visa respekt och stötta varandra.

 Det är viktigt att alla turas om och att medlemmarna i gruppen 

hjälper och uppmuntrar varandra.

 Eleverna måste kompromissa för att komma överens.

Licensierad under Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)
35



Bridge21 Bedömningstabell för grupparbete
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Färdighet/Mål Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4

Grupplanering:

Gruppmedlemmarna 

utformar en plan för sitt 

arbete, bland annat att 

tilldela roller och komma 

överens om tidsfrister.

Gruppen har inget 

utkast för sitt arbete. 

Medlemmarna är sällan 

punktliga med 

arbetsansvar och lyckas 

med få tilldelade 

uppgifter.

Gruppen har ett utkast 

för sitt arbete. 

Medlemmarna är ibland 

punktliga med 

arbetsansvar och lyckas 

med vissa tilldelade 

uppgifter.

Gruppen har en tydlig 

plan för sitt arbete. 

Medlemmarna är 

vanligtvis punktliga 

med arbetsansvar och 

lyckas med de flesta 

tilldelade uppgifterna.

Gruppen har en tydlig 

plan för sitt arbete. 

Medlemmarna är 

konsekvent punktliga 

med arbetsansvar och 

lyckas med tilldelade 

uppgifter. Ansvaret för 

uppgifterna fördelas 

jämnt.

Positivt beroende-

förhållande:

Gruppmedlemmar som 

delar gemensamma mål 

och erkänner att 

samarbetet är 

nödvändigt för enskild 

och gemensam 

framgång.

Obalanserad 

uppdelning av uppgifter 

bland 

gruppmedlemmarna. 

Inte alla medlemmar gör 

något, och inget 

samarbete förekommer. 

Gruppmedlemmarna 

stöder inte gruppens 

insatser som helhet.

Uppdelning av uppgifter 

bland alla 

gruppmedlemmar. Alla 

medlemmar gör något, 

men inget samarbete 

förekommer. 

Gruppmedlemmarna 

stöder sällan gruppens 

insatser som helhet.

Uppdelning av 

uppgifter bland alla 

gruppmedlemmar. Alla 

medlemmar gör något, 

med viss grad av 

samarbete, och 

uppmuntrar och stöder 

oftast gruppens 

insatser som helhet.

Alla gruppmedlemmar 

deltar och arbetar 

tillsammans till enskild 

och gemensam fördel. 

Alla medlemmar 

uppmuntrar effektivt och 

stöder gruppens insatser 

som helhet.

Kommunikation:

Kommunikation innebär 

utbyte av information 

mellan en gruppmedlem 

och andra medlemmar.

Negativ attityd till svar 

på kamraters 

kommunikation. 

Gruppmedlemmarna 

lyssnar, interagerar, 

diskuterar och bidrar 

sällan till gruppen.

Positiv attityd till svar på 

kamraters 

kommunikation. 

Gruppmedlemmarna 

lyssnar, interagerar, 

diskuterar och bidrar 

ibland till gruppen.

Positiv attityd till svar 

på kamraters 

kommunikation och 

gör några bidrag till att 

främja ämnet. 

Gruppmedlemmarna 

lyssnar, interagerar, 

diskuterar och bidrar 

vanligtvis till gruppen.

Positiv attityd till svar på 

kamraters 

kommunikation. Goda 

bidrag till att framhäva 

ämnet. Alla medlemmar 

lyssnar, interagerar, 

diskuterar och bidrar 

konsekvent och 

respektfullt till gruppen, 

föreslår och svarar på 

idéer, lägger till ny 

information och ber om 

tillrättaläggning.

Samarbete: Samarbete 

är en process mellan 

två eller flera personer 

som arbetar tillsammans 

i en samordnad, 

synkroniserad aktivitet.

Gruppmedlemmarna 

arbetar sällan 

tillsammans för att bidra 

till gruppens 

övergripande mål och 

gör lite för att hjälpa till 

att uppnå ändamålet 

med aktiviteten.

Grupp medlemmarna 

arbetar sällan 

tillsammans för att bidra 

till gruppens 

övergripande mål och 

därmed hjälpa till att 

uppnå ändamålet med 

aktiviteten.

Gruppmedlemmarna 

arbetar vanligtvis 

tillsammans för att 

bidra till gruppens 

övergripande mål och 

därmed hjälpa till att 

uppnå ändamålet med 

aktiviteten.

Gruppmedlemmarna 

arbetar alltid tillsammans 

för att bidra till gruppens 

övergripande mål genom 

att lyssna, interagera, 

diskutera och bidra, vilket 

hjälper gruppen att uppnå 

ändamålet med 

aktiviteten.

Sociala färdigheter: En 

social kompetens är ett 

färdighet som 

underlättar interaktion 

och kommunikation med 

andra.

Gruppmedlemmarna är 

sällan artiga, 

respektfulla och 

stödjande i deras 

interaktioner. 

Kompromiss uppnås 

sällan.

Gruppmedlemmar är 

ibland artiga, 

respektfulla och 

stödjande i deras 

interaktioner. Vissa 

kompromisser uppnås.

Gruppmedlemmar är 

vanligtvis artiga, 

respektfulla och 

stödjande i deras 

interaktioner. 

Kompromisser uppnås 

alltid.

Alla gruppmedlemmar är 

konsekvent artiga, 

respektfulla och 

stödjande i deras 

interaktioner. 

Kompromisser uppnås 

alltid.
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Utveckla en lärande 

gemenskap 

• Översikt

• Komma igång

• Utveckla lärandet

• Resurser: Förändringsteori
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Vad är en ”lärande gemenskap”? 

Ett professionell lärande gemenskap som 

använder gemenskapsbaserade

åtgärder/interaktioner/strategier för att 

definiera ett gemensamt mål och inriktning för 

förändring i hela skolan.

 Ett verktyg för samarbete, kommunikation och 

delat ansvar, vilket gör det möjligt för lärare att 

använda 2000-talets färdigheter i sitt yrkesliv 

både inne i och utanför klassrummet. 

 En grupp lärare som tillsammans planerar och 

reflekterar i ämnes-/blandade grupper, där 

medlärande och observationsövningar

uppmuntras.
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• För att utveckla en mer värdbaserad, 

elevcentrerad och en aktuell utbildningsmodell 

i skolan

• För att förbättra och hålla sig uppdaterad om

undervisningspraxis och –metoder

• För att leda som förebild: visa praxis för 

samarbete och grupparbete och andra 2000-

talets färdigheter för eleverna

• För att förbättra medlemmarnas engagemang 

och motivation inom skolverksamheten

• För att möta lokalsamfundets (elevers, 

föräldrars och andra berörda parters) 

förväntningar

Varför skapa en lärande gemenskap?
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 Tydliga mål och en gemensam känsla av 

befintligt syften

 En kärngrupp av lärare och personal som leder 

hela skolan

 Starka och stödjande ledarskapsstrukturer

 Regelbundna möten: lärare, personal, mellan

flera avdelningar och årliga grupplag

 Kärnmedlemmar som leder kontinuerlig 

professionell utveckling (KPU) på eftermiddagar/ 

dagtid

 Kärnmedlemmar som fungerar som förebilder 

för kollegor och elever

 Lärare som delar erfarenheter på nätet

Krav för framgång



Stödja en lärande gemenskap
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 Uppifrån och ned – ledningen

 Hitta tid och planera ”gemenskapsmöten” där du kan 

presentera idéer och diskutera vilka och hur saker kan 

uppnås

 Uppmuntra lärare att delta och lära av andra lärare

 Skapa ett onlineforum för att dela erfarenheter

 Nedifrån och up – lärarna

 På gemenskapsmötena kan ni ge råd till varandra och 

börja uppmuntra vissa typer av lektioner till andra 

lärarna

 Uppmuntra dina kollegor att besöka varandras 

lektioner att lära av och ge råd till varandra

 Uppmuntra samskapande lektionsplaner, resurser,

osv.



Komma igång

 Bygg vidare på god praxis som redan finns 

• Identifiera kollektiva värderingar och principer

• Se till att det finns kvalitetsledarskap och starka 

mål

 Definiera projektet/gemenskapen

• Exempelvis: ”vi vill ...”

• vara aktuella

• skifta fokus från individuell akademisk prestation 

till samarbetsprojekt

• fokusera på inkluderande utbildning

• utveckla studentcentrerat lärande 

• Förklara varför förändring krävs

• Exempelvis: ”vi vill ...”

• skapa en motiverande, engagerande och mindre 

stressande miljö

• hjälpa alla att uppnå sin fulla potential

• utveckla ett kontinuerligt lärande och kreativitet

för alla
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Hur man börjar – enskilt
 Lär känna materialet i Bridge21-handboken/på TFT:s 

hemsida

 Försök att använda vissa delar av modellen i dina egna 

lektioner

 Konsultera och repetera handboksmaterialet igen

 Analysera vad som fungerade bra och vilka saker som 

behöver ändras 

 Prova olika delar av modellen flera gånger

 Be eleverna om feedback i slutet av lektionen (vad de 

skulle göra annorlunda för att förbättra resultaten)

 Prova hela modellen en dag eller vecka för att få en känsla 

av vad den innebär

 Förbättra dina färdigheter, fokusera din uppmärksamhet 

på fler detaljer (t.ex. bedömning, olika inlärningsstilar, 

användningen av teknik, osv.)

 Försök att hålla sådana lektioner regelbundet
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Fortsätt som ett team av lärare

 Hitta tid för samarbetsmöten med dina kollegor (i genomsnitt 

varannan månad), där du kan presentera idéer och diskutera hur 

det kan genomföras. 

 Demonstrera metoden och var ett föredöme för den för dina 

kollegor.

 Uppmuntra dina kollegor att besöka varandras lektioner för att 

lära av och ge råd till varandra, eftersom TFT-lektioner kan 

användas i varje skolämne.

 Använd dina samarbetsmöten för att granska och diskutera 

utgången av lektionerna, ge råd till varandra och börja främja 

sådana lektioner inför de andra.

 Be om stöd från din skolledning för att uppmuntra andra lärare

om att delta.

 Alla deltagande lärare bör ge feedback om antingen hela 

metoden eller delar av den. 

 Erfarna lärare kan börja motivera de som är osäkra på att 

använda de nya metoderna.

 Organisera en projektdag för dina elever där hela modellen följs 

under en dag; det kan vara en elevklass som erfar metoden i ett 

ämne eller i flera ämnen.
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Inverkan

Genom engagemang i en lärande gemenskap 

kan skolor uppleva flera positiva 

förändringar:

 Ett definierat och gemensamt mål och vision 

för skolan

 Inrättande av gruppmöten i årliga grupper 

och/eller efter ämne

 Hela skolans kontinuerliga professionella 

utvecklingsmöjligheter

 En mer inkluderande utbildning 

 Förändring av fokus från individuell akademisk 

prestation till samarbetsprojekt
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Förändringsteori – Vad är det?

Att genomföra en förändringsteori är en användbar 

aktivitet som en skola eller en grupp lärare kan 

göra för att börja utveckla en lärande gemenskap.

En ”förändringsteori är en teoribaserad strategi för 

planering, verkställande eller utvärdering av 

förändringar på individuell, organisatorisk eller 

samhällssnivå … En förändringsteori förklarar 

tydligt hur ett projekt eller initiativ syftar till att 

uppnå resultat genom vissa åtgärder samtidigt som 

den visar hänsyn för sammanhanget” (Laing & 

Todd, 2015, s. 3).

En förändringsteori kan hjälpa till att beskriva eller 

illustrera en organisations mål eller projektmål

och dess förändringsprocess. Den definierar alla 

nödvändiga och tillräckliga förhållanden eller 

byggstenar och hur de knyts samman för att uppnå 

långsiktiga mål.
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Förändringsteori: 
vägledande frågor

1. Vad vill du förändra i din omgivning genom att

engagera dig i en lärande gemenskap?
• Identifiera ett problem/förändringsutlåtande

• Vilken är den nuvarande situationen med hänsyn till 

detta?

2. Vilka berörs och vilka gynnas?
• Vem måste ändra på sig för att problemet ska lösas? 

• Vem ska du jobba med och påverka?

3. Var är målstrecket?
• Hur ser det ut om problemet löses? Vad vill du förändra?

• Hur vet du om du har lyckats?



48
Licensierad under Creative Commons

© 2016 Bridge21 (www.bridge21.ie)

Förändringsteori: 
Vägledande frågor (forts.)

4. Hur kan en lärande gemenskap bidra till att 

uppnå dessa mål?
• På vilka sätt hoppas du att deltagande i en lärande 

gemenskap kan hjälpa till?

• Vad gör du redan nu som vi kan lära av?

5. Hinder
• Vilka är de negativa faktorerna som kan leda till 

hinder?

• Vilka åtgärder kan du vidta mot dessa potentiella 

hinder?
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Förändringsteori:
planeringsmallar

Förändringsteori Logisk ram

Visar helheten med alla möjliga sätt – rörig och komplicerad Visar vägen som ditt program jobbar med – snygg och städad

Förändring
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Planering Genomförande Bedömning
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Mål

Syfte

Effekt

Utfall

Mellanliggande utfall

Prestation

Insats/Resurser
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Undervisningsresurser 

1. Lektionsplaner (exempel) och kompletterande 

material 

2. Bedömningstabeller

3. Reflektionsresurser

Hitta ytterligare lektionsplaner och material på 

http://tft-project.eu/
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Exempellektion 1 - ”Dockan dyker”

Översikt

Vilken är utmaningen som dina 
elever ska ta itu med?

Med hjälp av en docka, 
gummiband och kostnadsfri
programvara, beräkna hur 
många band det borde ta för 
att ge dockan ett spännande, 
men säkert hopp från en höjd?

Varför är det här meningsfullt 
för eleverna – hur hamnar de 
på kroken?

Eleverna älskar att kasta saker 
ut ur fönstret! Det är aktivt och 
roligt.

Vilka är de viktigaste idéerna 
som eleverna ska komma ihåg?

Länkar mellan matematiska 
representationer. Skillnad 
mellan korrelation och 
kausalitet. Vad en funktion är! 
Extrapolering.

Inlärningsmål

Vilket läroplansinnehåll ska behandlas?

Linjära funktioner, samling, representation och 
analys av data, korrelation, linje med bästa 
passform, extrapolering.

Vid slutet av aktiviteten kommer eleverna att 
kunna:

Förstå att funktioner representerar en relation 
mellan variabler, kunna samla in data och 
representera dem på olika sätt, använda dessa 
data för att extrapolera (göra förutsägelser),
förstå korrelation och kausalitet ...

Hur adresseras de fyra nyckelfärdigheterna för 
2000-talet?
• Kreativitet: Eleverna måste tänka över

problemet och komma med en kreativ 
lösning.

• Kommunikation: Eleverna måste tydligt 
kommunicera den logiska grunden för de 
steg de har tagit.

• Samarbete: Eleverna arbetar i grupper för 
att lösa problemet.

• Kritisk tänkande: Eleverna måste värdera 
metoderna och deras resultat innan 
tävlingen.

Reflektion

Hur kommer du att veta att de lär sig?

Denna aktivitet har en bra färdplan. 
Diskussionsledarna kommer att kunna 
säkerställa att eleverna är på rätt väg genom 
regelbundna gruppledamöten, såväl som 
observation. Frågorna kommer att användas för 
att reflektera över inlärningen.

På vilka sätt ska eleverna reflektera över 
framsteg?

Eleverna kommer att reflektera
genom interaktioner med 

diskussionsledarna, såväl som genom
elevinteraktioner inom och utanför deras 
grupper. Den slutliga sessionen kommer att ge 
dem möjlighet att tillfullo reflektera över 
innehållet i aktiviteten.

Ämne/Tema:  ”Dockan dyker”

Klass/Årsklass: Övergångsår (årskurs 9)

Ämne(n) Matematik
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Exempellektion 1 - ”Dockan dyker”

Möjliga aspekter Beskrivning Tid

Värma upp (hoppa över inrättningen
och gruppformation om befintliga
grupper finns): Hur många tiokronor 
skulle behövas för att fylla detta rum? 
Med 2 min diskussion om svar och 
tillvägagångssätt.

10 min

Undersöka: presentera problemet och 
be gruppen att brainstorma 
tillvägagångssätt.

5 min

Planera: diskussion om möjliga 
tillvägagångssätt och deras fördel. 
Diskutera tillgänglig teknik. Ge 
grupperna tid för att planera och dela 
upp uppgifterna. 

10/15 min

Skapa: repeterande fas där grupperna 
samlar in data med Kinovea, och sedan 
hittar på sätt att representera data med 
hjälp av ett kalkylblad. Matematiken 
kommer fram under hela processen. 
Kalkylbladet gör det möjligt att 
generera en funktion för att 
representera förhållandet mellan band 
och avstånd.

1-1,5 timmar

Skapa: grupperna måste beräkna 
avståndet från vilket dockan ska 
släppas med hjälp av klinometerappen 
MobiMaths.

10 min

Presentera: en tävling där grupperna
släpper dockorna från höjden för att se 
vilka beräkningar som är mest exakta.

10 min

Reflektera: alla grupper reflekterar 
över sina beräkningar. I en slutgiltig 
samling diskuterar grupperna sina 
tillvägagångssätt. Läraren leder en 
diskussion kring matematiken.

30 min
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Kinovea
• Importera dina videoklipp på en laptop.
• Starta Kinovea och öppna den första videon.
• Använd linjevärdet för att ange ett avstånd du känner

till längden på. Högerklicka på linjen och kalibrera
åtgärden till känt avstånd.

• Använd linjevärdet för att mäta det maximala vertikala
avståndet för varje hopp.

Excel
• Öppna ett kalkylblad och skapa en tabell med kolumner

relaterade till antalet band och avståndet som hoppats.
• Diskutera den bästa typen av diagram för att

representera den insamlade datan.
• Sätt in ett lämpligt diagram, se till att axlarna är korrekt

märkta.
• Kan du använda kalkylbladet för att visa en ”linje med

bästa passform”?
• Kan du generera/visa ekvationen för denna rad?
• Med hjälp av de data du samlat in, hur många

gummiband skulle det ta för att ge dockan ett
spännande, men säkert hopp från första
våningsfönstret?

• Testa din hypotes!
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Exempellektion 2 - Radioprogram

Översikt

Vilken är utmaningen dina 
elever ska ta itu med?

Elevgrupperna kommer att 
producera ett 5 minuters 
radioprogram.

Varför är det här meningsfullt 
för eleverna – hur hamnar de 
på kroken?

Elever är vanligtvis bekanta 
med podcaster och 
radioprogram. Här får de skapa 
ett program om något som 
intresserar dem.

Vilka är de viktigaste idéerna 
som eleverna ska komma ihåg?

Eleven kommer att utveckla en 
känsla för hur det är att 
producera arbete under press. 
De kommer att utveckla en 
känsla för tidsplanering.

Inlärningsmål

Vilket läroplansinnehåll ska behandlas?

Beroende på ämnesval men i allmänna termer 
skript och kreativt skrivande.

Vid slutet av aktiviteten kommer eleverna att 
kunna:

• Använd Audacity eller liknande 
ljudinspelningsprogram för att spela in, 
redigera, mixa och producera ett kort 
radioprogram.

• Planera och skriva manus som programmet är 
baserat på

• idéer, information som hittades online och 
offentliga intervjuer.

Hur adresseras de fyra nyckelfärdigheterna för 
2000-talet?

• Kreativitet: Brainstorming för att bestämma 
omfång, planering och skriva ett 
radioprogram.

• Kommunikation: Intervjufärdigheter för att 
utföra Vox-Pop med allmänheten.

• Samarbete: Varje elev är ansvarig för en
egen del av programmet och måste vara 
konsekventa.

• Kritisk tänkande: Hitta lösningar på 
ljudredigeringsproblem; utvärdering av 
informationskällor

Reflektion

Hur kommer du att veta att de lär sig?

Genom observation av elevaktiviten och 
engagemang, och genom analys av deras färdiga 
radioprogram.

På vilka sätt ska eleverna reflektera över 
framsteg?
Eleverna kommer att ge en muntlig 
presentation i gruppen innan de spelar sitt 
radioprogram. Detta ger eleverna möjlighet att 
reflektera över deras framsteg.

Ämne/Tema:  Radioprogramprojekt

Klass/Årsklass: Årskurs 8 – 2 ring (14-18 år)

Ämne(n): Mediestudier, språk eller ämnesspecifik
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Exempellektion 2 - Radioprogram

Möjliga aspekter Beskrivning Tid

Inrätta: Introduktion för dagen och 
formation av grupper.

10 -15 min

Värma upp: Grupperna brainstormar
hur de kan kommunicera på 
whiteboardtavlan. Sedan listar varje 
grupp tre fördelar och nackdelar för 
två kommunikationsmetoder.

25 min

Värma upp: Grupperna använder 
whiteboardtavlor för att brainstorma
de senaste nyheterna, eller nyheter 
från året. Varje grupp väljer en nyhet, 
undersöker den med hjälp av första-
och handrahandskällor på nätet och 
presenterar nyheten för hela gruppen, 
med foton men ingen PowerPoint-
presentation.

40 min

Undersöka: Introducera och förklara 
huvuduppgiften. Med hjälp av en 
projektmallen för radioprogrammet (i 
elevresurserna) brainstormar
grupperna idéer för ett radioprogram.

10 min

Planera: Grupperna kommer med en 
planering och tilldelar arbetsroller.

10 min

Skapa: Grupperna arbetar med 
uppgiften som beskrivs i 
projektmallen.

2-2,5 timmar

Presentera: Varje grupp presenterar 
muntlig reflektion över processen (3 
min), och deras radioprogram (5 min).

~ 1 timme, 
beroende på 
antal 
grupper.

Reflektera: Allmän gruppreflektion 
med fokus på vad som de lärde sig och 
vilka utmaningarna var.

30 min
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Din huvuduppgift för idag är att efterforska, registrera och
producera ett radioprogram på 5 minuter som riktar sig till andra
övergångsårselever. Du kommer att använda mikrofoner, en
handhållen inspelningsenhet och ljudfiler som finns på internet.

Ditt program MÅSTE HA:

• Ett reportage på en minut om något ämne/aktuella händelser (jämför
med andra grupper) där du citerar en förstahandskälla och andra källor.

• En sångsnutt för ditt program (Johaaaaaaaaanes Johnsssssson.. osv.).

• En kort väderleksrapport för de kommande två dagarna.

• En offentlig Vox Pop (fråga allmänheten en fråga)

• En recension av en bok, film, tv-show (ingen spoiler dock!)

• En kreativ användning av musik (se nedan).

• Sammanlänkande delar av showen, t.ex. ”och här är Mike med nyheterna
osv.”

Ditt program FÅR INTE HA:

• Musikklipp över 10 sekunder. Om du kan tänka på kreativa sätt att lägga
till korta musikklipp som ”gissa ljudet” eller ” topp tio poplåtar på en
minut” så är det okej, men inga fullständiga låtar (på riktigt!!!).

• Andra saker som ditt program får ha:

• Annonser

• Psykiska inslag/horoskop

• En quiz/tävling

• Mystiska ljud

• Husdjurets hörna

• Rådgivning i media
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Tid (minuter) Segment Talare

00,00-00,10 Sångsnutt Alla

00,10-00,40 Väderleksrapport Martin Kung

00,40-01,40 Filmrecension Film-Michael

01,40-02,40 Rådgivning i media Fråga Alice

02,40-03,40 Sångsnutt Alla

03,40-04,40 Specialrapport Emma Andersson

04,40-05,00 Topp tio hits DJ Bridge21

05,00-05,10 Sångsnutt Alla
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Elevens arbetsblad

Radioprogramplanering (mall)

Tid (minuter) Segment Talare
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Bedömningstabell för presentation 

(exempel)

Kategori Poängkriterier

Totalt 

antal

poäng

Poäng

Organisation

(15 poäng)

Presentationen är passande för ämnet och publiken. 5

Informationen presenteras i en ordningsföljd som är 

meningsfull.

5

Gruppmedlemmarna anger tydligt varifrån de fick sin 

information.

5

Innehåll

(45 poäng)

En bra introduktion som fångar din uppmärksamhet, 

löser problemet bra och låter dig veta hur

presentationen kommer fortsätta.

5

Språket är lätt att förstå. 5

Presentationen innehåller korrekt information. 10

Materialet som ingår är relevant för temat. 10

Presentationen har ett starkt, klart budskap. 10

Presentationen erbjuder en potentiell lösning. 5

Presentation

(40 poäng)

Varje talare upprätthåller god ögonkontakt med 

publiken och är lämpligt engagerad (t.ex gester, 

flyttning, osv.).

5

Talarna använder en tydlig, hörbar röst. 5

Varje medlem i gruppen bidrar till presentationen. 10

Visuella hjälpmedel är väl förberedda, lämpliga och 

inte distraherande.
5

Presentationslängden ligger inom de angivna 

tidsgränserna.
5

Informationen kommunicerades väl. 10

Totalt antal poäng 100

Poäng
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Individuellt reflektionsblad

Instämme
r inte alls

Instämme
r inte

Osäker Instämm
er

Instämmer 
helt

Det förbättrade min förmåga att 
arbeta med andra

Det utvecklade mina 
efterforskningsfärdigheter
Det ökade mitt självförtroende med 
teknik

Det gjorde att jag skapade nya 
vänner
Det förbättrade mina 
kommunikationsfärdigheter

Det gjorde mig mer kreativ

Det hjälpte mig lära och utforska nya 

ämnen och information

Aldrig
Bara nu 
och då

Ibland
Nästan 
alltid

Alltid

Jag trivdes med min grupp

Jag litade på mina gruppkamrater

Jag hade en tydlig roll att spela i min 
grupp

Jag hjälpte mina gruppkamrater när 
de behövde det

Jag kommer bra överens med mina 
gruppkamrater
Jag var bossig med några 
gruppkamrater
Jag bidrog bra till min grupp

Jag lyssnade på mina 
gruppkamraters idéer
Jag tyckte om att arbeta med min 
grupp

Har workshoppen påverkat dig på något av följande sätt?

Hur bra arbetade du med din grupp under workshoppen?
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Individuellt reflektionsblad

1.     

2.           

1.     

Två saker som jag gjorde bra den här gången:

En sak som jag kommer att förbättra nästa gång:
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Exempellektion 3: 

Digital mediekunskap

Översikt

Vilken är utmaningen som dina elever 

ska ta itu med?

Eleverna i årskurs 8, som redan har 

uppnått kompetens med att använda 

IKT, kommer att undervisa nya elever 

i skolan (årskurs 6) om hur man 

använder sig av IKT och digitala 

medier på ett ansvarsfullt och säkert 

sätt.

Varför är det här meningsfullt för 

eleverna – hur hamnar de på kroken?

För eleverna i årskurs 8 är det 

engagerande att undervisa och vara i 

en position av ansvarstagande.

Eleverna i årskurs 6 kommer att njuta 

av att få interagera med sina 

klasskamrater.

Vilka är de viktigaste idéerna som 

eleverna ska komma ihåg?

En medvetenhet om internetsäkerhet 

och god praxis.

Hur att dekonstruerr ett ämne för att 

effektivt dela det med andra.

Inlärningsmål

Vilket läroplansinnehåll ska behandlas?

Internetsäkerhet

Färdigheter inom digital mediekunskap inklusive:

- Word-dokument

- PowerPoint-presentationer

- “Schoology” - arrangemang i mappar och att skapa 

portföljer

- One Drive\ Google Drive - hantera information och tänka

Vid slutet av denna aktivitet ska eleverna kunna:

- Använda och navigera på internet på ett säkert och 

ansvarsfullt sätt

- Utveckla sitt kritiska tänkande

- Hantera, analysera och lagra information

- Dela dokument och projekt

- Arbeta hand i hand med digitala medier

- Kommunicera effektivt med hjälp av digitala medier

Hur används de fyra nyckelfärdigheterna för 2000-talet?

Kreativitet

Eleverna i årskurs 8 kommer att behöva tänka kreativt 

om hur man levererar innehåll - eleverna omvärderar vad 

de redan har lärt sig.

Elever i årskurs 6 kommer att lära sig nya sätt att 

producera och presentera sitt arbete.

Kommunikation

Eleverna i årskurs 8 måste klart och tydlig formulera 

innehållet positivt till de yngre eleverna. Eleverna i 

årskurs 6 kommer att förbättra färdigheter såsom att 

lyssna, hålla ögonkontakt och ha ett positiva kroppsspråk.

Samarbete

Eleverna i årskurs 8 och 6 kommer att behöva arbeta 

produktivt och effektivt med varandra.

Kritiskt tänkande

• Eleverna i årskurs 8 kommer att behöva analysera 

innehåll och bestämma vilka viktiga faktorer som ska 

undervisas.

• Eleverna i årskurs 6 kommer att behöva identifiera vad 

de har lärt sig och hur man tillämpar det på deras 

vardagliga lärande.

Reflektion

Hur kommer du att veta att de lär sig?

Läraren ska bedöma framstegen genom regelbunden

kontroll, klassobservation och ifrågasättning.

Eleverna i årskurs 8 kommer att behöva producera 

resurser.

Eleverna i årskurs 6 måste producera digitala medieprojekt 

för att visa sin förståelse

På vilka sätt ska eleverna reflektera över framsteg?

KWL är en instruktionsstrategi som kan användas för 

att styra eleverna igenom ett ämne. Eleverna börjar med 

brainstorming och allt de vet om ett ämne (anger det i K-

kolumnen i ett K-W-L-diagram). De genererar sedan en 

lista med frågor om vad de vill veta om ämnet (i W-

kolumnen). Ny information som de lär sig registreras i L-

kolumnen.

Ämne/Tema:  IKT/Digital mediekunskap

Klass/Årsklass: 6 och 8 (åldrarna 12-14 år)

Undervisningsmetod: Lärande genom undervisning 
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Möjliga aspekter Beskrivning Tid

Session 1: Årskurs 8 undersöker och förbereder
Session 2: Årskurs 8 
Session 3: Årskurs 8 och årskurs 6
Session 4: Årskurs 6 presenterar och reflekterar

Totalt 4 timmar

Årskurs 8 inrättar:
Årskurs 8 utforskar hur man lär ut digitala
mediekunskapsfärdigheter till yngre elever (t.ex. IKT-
lektionsplan). 
De identifierar relevant innehåll och metoder för 
undervisning.

30 min

Skapa:
Årskurs 8 skapar material och resurser för att bäst lära ut 
innehåll och bedöma elevförståelse.

30 min och 
samarbetande 
läxor

Inrätta:
Grupper kommer att bestå av två elever från årskurs 8 och 
två från årskurs 6. En bild kommer att klippas i 4 delar och 
studenterna måste hitta sina motsvarande 
gruppmedlemmar genom att återskapa bilden.

5 min

Värma upp:
Lär känna dina gruppmedlemmar-övning.
Några frågor att ställa till varandra och ge senare feedback  
till klassen.

10 min

Undersöka och planera:
Eleverna i årskurs 8 ska undervisa och presentera sitt
material och sina resurser till eleverna i årskurs 6. Årskurs 
6 kommer att vara som mentorer åt årskurs 6 under deras
skapandefas.

15 min

Skapa:
Elevgrupperna i årskurs 6 skapar ett digitalt projekt för att 
visa förståelse av nya digitala mediekunskaper.

45 min

Presentera:
Eleverna i årskurs 6 kommer att presentera sina digitala 
medieprojekt till sina egna klasskamrater och läraren 
bedömer deras färdigheter.

40 min

Reflektera:
Grupp- och individuella reflektioner med 2 stjärnor och en 
önskan, Google-formulärundersökning, osv.

20 min
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Användbar bakgrundsläsning

Användbar bakgrundsläsning

Förutom publikationerna finns det ett antal europeiska rapporter

som var inflytelserika i utformningen av Bridge21-metoden.

Dessa inkluderar:

1. Primas

2. Macsil

Bridge21-metoden har sin grund i World Organisation of the Scout

Movement, och aktivitetsdesignmallen inspirerades av den

designtänkande rörelsen som började i d.school i Stanford.

Användbara resurser

Teaching for Tomorrow syftar till att hålla sig uppdaterad om

utvecklingen inom frågebaserat lärande, projektbaserat lärande,

teknologiskt förstärkt lärande och 2000-talets lärande.

Uppdaterad forskning och resurser finns via vårt Twitter-feed -

@teachingfor2mrw – och på vår Facebook-sida -

www.facebook.com/Teachingfor2mrw/.
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