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Numera är det vetenskapligt belagt*, det som lärare i alla tider vetat: konstruktiv 
återkoppling är något av det allra viktigaste för lärandet. På senare år har detta 
fått ett eget begrepp, formativ bedömning, och allt fler lärare frågar efter 
 material som hjälper dem att jobba formativt. Därför utökar vi nu serien 
 Tummen upp! med formativ bedömning.

Behovet att kartlägga elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven 
(summativ bedömning) är såklart fortfarande stort, och även Tummen upp! 
Kartläggning utökas med nya titlar.

Men hur får du in de här arbetssätten i vardagen då? Enklast är att
jobba med det kontinuerligt, som en del i undervisningen. Då är de båda

Tummen upp! ett ovärderligt stöd – läs mer om det här i foldern.

* Bland annat enligt John Hatties metastudie Visibel Learning.

Summativ eller  
formativ bedömning?  

Båda behövs!

Vill du veta mer  
om Tummen upp! Kartläggning  

och Formativ bedömning?  
Gå in på liber.se/kartlaggning eller  

kontakta din ämnesrådgivare  
på liber.se/radgivare.



Tre centrala frågor i formativ bedömning
I Tummen upp! Formativ bedömning får dina elever hjälp att 
utveckla sina förmågor. Med hjälp av olika uppgiftstyper blir 
det formativa arbetssättets tre centrala frågor tydliga för 
eleven: Vart ska jag? Var är jag? och Hur ska jag ta mig dit? 

Häftena är indelade i avsnitt  
efter förmågorna
Varje avsnitt innehåller EPA-uppgifter, och det finns tips för 
självreflektion och kamratbedömningar. Vid två tillfällen 
per avsnitt finns större avstämningar, där ni formulerar  
hur eleven kan fortsätta att utveckla förmågorna.

Gör det enkelt!
All återkoppling behöver inte vara skriftlig, den muntliga 
responsen är lika viktig. Ofta kan du ge återkoppling  
i grupp – många gånger gäller samma sak för flera elever.  
Det viktigaste är att tänka kring de tre centrala frågorna. 
Tummen upp! Formativ bedömning ger dig verktygen för det.

TUMMEN UPP! FORMATIV BEDÖMNING  

utvecklar förmågorna
Formativ bedömning, eller bedömning för lärande, är ett förhållnings-

sätt snarare än en metod. Med Tummen upp! Formativ bedömning  
får du in det i din klassrumsvardag.

Vart ska jag? Var är jag? Hur ska jag  
ta mig dit? 

Skönt, nu vet 
jag hur jag  
ska göra.

Det viktigaste är att tänka kring de tre centrala frågorna. 
Tummen upp! Formativ bedömning ger dig verktygen för det.Tummen upp! Formativ bedömning ger dig verktygen för det.Tummen upp! Formativ bedömning ger dig verktygen för det.



Ladda ner  
bedömningsstöd 
gratis på liber.se

Kartläggningsmaterial och bedömningsstöd
Tummen upp! Kartläggning består av två delar: Dels ett 
kartläggningsmaterial som innehåller elevuppgifter kopplade 
direkt till kunskapskraven. Dels ett kostnadsfritt bedömnings-
stöd som hjälper dig avgöra hur eleven klarat av uppgifterna. 

Synliggör vad eleven kan 
Kartläggningsmaterialet synliggör vad eleven kan respektive 
behöver träna mer på. Med hjälp av bedömningsstödet visar 
du på vilka grunder uppgifterna bedöms och dina elever ser 
hur de kan utveckla sina kunskaper och förmågor.

Bra underlag till omdömen och betyg
Resultatet av arbetet i Tummen upp! är ett bra underlag till 
utvecklingssamtal, elevens IUP och betygssättning. Längst 
bak i kartläggningsmaterialet finns en matris där du kan 
sammanställa resultaten. 
 

TUMMEN UPP! KARTLÄGGNING  

stämmer av mot  
kunskapskraven

De nya kursplanerna har fört med sig ett ökat behov av att  
kartlägga elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven.  

Det får du hjälp med i Tummen upp! Kartläggning.

Skillnaden mellan de båda Tummen upp!
Tummen upp!  
Formativ bedömning

Tummen upp! 
Kartläggning

Vad mäts? Hur väl eleverna kan använda  
sina förmågor i ämnet.

Att eleverna klarar alla  
kunskapskrav i ämnet.

Syfte Utveckla förmågornas kvalitet  
i alla betygsnivåer.

Kartlägga inför IUP, omdöme  
eller betyg.

Vem bedömer Läraren och eleven tillsammans. Läraren.

Uppgifter Individuellt, par och i grupp med  
syfte att utveckla.

Individuellt – eftersom de 
syftar till att kartlägga.



Samma processer i allt vi vill bli bättre på 

Tänk dig att du ska lära dig 

att springa snabbt  och långt. 

Ditt mål är, låt säga, 1 mil på 1 
timme. Den vanliga löpträningen, 
det du gör varje dag, är då som 
grundläromedlet. Du och din 

tränare går igenom nya tekniker 
och du får träna på olika moment 
för att bli bättre. Då och då 
kartlägger ni tillsammans hur  
det går och du får tips så att du 
kan förfina ditt steg eller 

förbättra din uthållighet. Det 
är den formativa bedömningen.  
Till sist kommer loppet, då du  
får ett mått på hur du klarat  
ditt mål. Loppet blir själva 
kartläggningen.

Så här kan du jobba med  

centralt innehåll, 
 kunskapskrav och förmågor 

Ditt grundläromedel kan vara 
den kontinuerliga undervisningen, 
det du använder varje dag för 
att gå igenom centralt innehåll 
och öva på de kunskaper som 
läroplanen föreskriver.

Tummen upp! Kartläggning  
kan du använda för att checka  
av hur eleven klarar kunskaps-
kraven efter varje avslutat 
område. I häftena finns uppgifter 
för varje kunskapskrav.

Tummen upp! Formativ bedömning 
stöttar dig i den process, där du 
tillsammans med eleverna ständigt 
utvärderar och ger förslag på utveck-
ling. Här är fokus på förmågorna, och 
de kan utvecklas med skiftande 
centralt innehåll.

HÖST- 
TERMIN,  
START

VÅR- 
TERMIN,  

SLUT

Det finns två större 
avstämningar per 
förmåga. Kanske du 
gör den ena mitt på 
hösten och den andra 
mitt på våren.

Ta gärna in idéer  
och metoder från 
Formativ bedöm-
ningshäftet i ditt 
dagliga arbete  
med eleverna.

Längst ner på varje 
sida i häftet ser du 
vilket kunskapskrav 
respektive uppgift 
behandlar.



På liber.se kan du läsa mer om Tummen upp! kartläggning, testa materialet 
i en provlektion och ladda ner bedömningsstöd helt gratis.www.liber.se
kundservice.liber@liber.se
Tel 08 690 93 30  
Fax 08 690 93 01/02

Kartläggning och 
Bedömning
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Det här är  
Tummen upp!

Tummen upp!  
Kartläggning Bild åk 6

Tummen upp!  
Kartläggning Idrott och hälsa åk 3 och 6

Tummen upp!  
Kartläggning Svenska F-6

Tummen upp!  
Formativ bedömning Svenska åk 4-6

Tummen upp!  
Kartläggning Matematik åk 1-6

Tummen upp! Formativ bedömning  
Matematik åk 4-6

Tummen upp! 
Kartläggning NO åk 3 och 6

Tummen upp!  
Kartläggning SO åk 3 och 6  

Tummen upp!  
Kartläggning Teknik  åk 3 och 6

Tummen upp!  
Kartläggning Engelska åk 3-6

Tummen upp! Kartläggning  
Matematik för nyanlända åk 1-6 resp 7-9 

och Svenska som andraspråk åk 6

Tummen upp! Kartläggning Tummen upp! Kartläggning Tummen upp! Kartläggning Tummen upp! Kartläggning Tummen upp! Kartläggning 

Tummen upp!  
växer ständigt med  
nya titlar och även i  

högre årskurser.


