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doktorand
språklärare
författare
föreläsare

SYFTE & INNEHÅLL
Under föreläsningen:
Ge uppslag för och inspiration till att
arbeta formativt med återkoppling med
digitala verktyg.
Efter föreläsningen:
Re ektera och diskutera för att kunna
motivera val av upplägg och verktyg.

INCHECKNING
menti.com + 61 66 97 84

JAG

INTERNET
men/och…
DIGITAL ÅTERKOPPLING GENOM ÅREN
Skolans lärplattform + kompletterande verktyg

MINA BÖCKER

ETT FORMATIVT ARBETE
1. Tydliga
Vad skalärandemål
eleverna lära sig?
1.
2. Synligt
Vad kan
de redan/vad lär de sig?
2.
lärande
3. Effektiv
Hur skaåterkoppling
de ta sig vidare?
3.
4. Elever
Hur kan
deresurser
stötta varandra?
4.
som
för varandra
5. Ansvarstagande
Hur kan de styraelever
sitt eget lärande?
5.
6. Utvärdera och planera efter elevernas behov och förutsättningar
7. Skapa aktiviteter som kräver HÖG ELEVAKTIVITET
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ETT FORMATIVT ARBETE

ETT FORMATIVT ARBETE

Utvärdera och planera efter elevernas behov och förutsättningar

Utvärdera och planera efter elevernas behov och förutsättningar

Skapa aktiviteter som kräver HÖG

Skapa aktiviteter som kräver HÖG

ELEVAKTIVITET

1. Tydliga lärandemål
2. Synligt lärande
3. Effektiv återkoppling
4. Elever som resurser för varandra
5. Ansvarstagande elever

ELEVAKTIVITET

1. Tydliga lärandemål
2. Synligt lärande

3. Effektiv återkoppling
4. Elever som resurser för varandra
5. Ansvarstagande elever

5 VÄGAREFFEKTIV
TILL
OMDEFINIERADE
UPPGIFTER
FEM
STRATEGIER
ÅTERKOPPLING
”Effektiv” = mottagaren
förstår och får möjlighet att
bearbeta återkopplingen.
(Dylan Wiliam)

EFFEKTIV
ÅTERKOPPLING
För att få eleverna att förstå hur
de ska ta sig vidare och utvecklas

5 VÄGAR
OMDEFINIERADE
UPPGIFTER
FEM
STRATEGIER
ATTTILL
FÖRSTÅ
ÅTERKOPPLING

• Formell och informell
• Språk, formuleringar och ordval
• Även röstläge, betoning,
intonation, ansiktsuttryck,
ögonkontakt och gester.

OLIKA TYPER AV ÅTERKOPPLING
-

Från ”dator” till eleverna (självrättande)
Från eleverna till dig (avstämning)
Från elev till annan elev (kamratrespons)
Från dig till eleverna (feedback/forward)
Från elev till elev (självskattning)

OLIKA TYPER AV ÅTERKOPPLING

SNABBA AVSTÄMNINGAR
Frågor och svar via digitala responssystem

-

Från ”dator” till eleverna (självrättande)

-

Från eleverna till dig (avstämning)

-

Från elev till annan elev (kamratrespons)
Från dig till eleverna (feedback/forward)
Från elev till elev (självskattning)

-

MITT AVHANDLINGSARBETE
Varför och hur använder
lärarutbildare responssystem?
Vilka möjligheter och begränsningar
upplever de kopplat till
användningen av responssystem?

socrative
”clickers”

• Aktivitet, deltagande och
engagemang
• Ta reda på förkunskaper
• Ge återkoppling på anonyma svar
• Låta alla komma till tals
• Bidra till diskussioner
• Utvärdering av undervisningen

DIGITALA RESPONSSYSTEM

Öppna (anonyma) tex för uppstart eller avslut.

Avstämning på gruppnivå
- Öppna svar
- Flervalsfrågor
- Bildalternativ
- Quizzer (rätt/fel)
- etc etc

Bildguide på
patriciadiaz.se/mentimeter

Synliggör lärandeprocesser.
Omgång 1

Omgång 2

Avstämning på grupp/individnivå
-

Sant/Falskt
Korta svar
Flervalsfrågor
Exit tickets
Space Race (tävling i lag)
Quizzer (gör i klassrummet eller hemma)

6-sidig guide på patriciadiaz.se/socrative

OLIKA TYPER AV ÅTERKOPPLING
Med fokus på elevernas
egna frågor
1. Starta upp en liveomgång
2. Sätt timer och låt eleverna formulera
egna frågor
3. Starta omröstningen
4. Diskutera de mest relevanta ”topp-5frågorna”

DELADE DOKUMENT
Färgkoda = spar tid och får eleverna att sucka… (tänka).
Färgnyckel:
gult = ändra
blått = ord i ordlista
grönt = rätt verbböjning
rött = ta bort

-

Från ”dator” till eleverna (självrättande)
Från eleverna till dig (avstämning)
Från elev till annan elev (kamratrespons)

-

Från dig till eleverna
(feedback/forward?)

-

Från elev till elev (självskattning)

DELADE DOKUMENT
Feedback med frågor och kommentarer.
Mål: få eleven att tänka.

FRÅN TEXT TILL TAL

FRÅN TAL TILL VIDEO - FILMAD ÅTERKOPPLING

P

FILMAD ÅTERKOPPLING - VAD?

FILMAD ÅTERKOPPLING - VARFÖR?

Spela in röst + skärm
Återkoppling, instruktioner,
förtydliganden, genomgångar etc.
”Sitt bredvid” - visa, peka och förklara
direkt i dokumentet.

screencast-o-matic.com, recordcast.com
screencastify.com, loom.com etc
Bildguide till screencast-o-matic
på patriciadiaz.se/skarm
P

•

Feedbacken upplevs som mer
personlig, omtänksam, hänsynsfull
och stöttande.

•

Eleverna: ”Du låter så snäll!” - den
viktiga relationen.

•

Ett annat uttryck - formell (skriftlig)
och informell (muntlig) feedback.

FORSKNING OM SKÄRMINSPELAD FEEDBACK
•

Elever föredrog videobaserad
feedback för dess användarvänlighet,
tydlighet och e ektivitet.

•

Observationer stöttade elevernas
upplevelse.

•

Textbaserad feedback behövde ofta
förtydliganden för att användas,
videobaserad gjorde det inte.

Cunningham, K. J. (2019). Student perceptions and use of technology-mediated text and screencast feedback in ESL writing.
Computers and Composition, 52, 222-241
doi.org/10.1016/j.compcom.2019.02.003

FILMAD ÅTERKOPPLING - TÄNK PÅ
•

Individuell och/eller gruppfeedback?

•

Kamera på eller av?

•

Längd på video? (Beror på…)

•

Avsluta med frågor som ska besvaras/arbetas
vidare med. Hur följs det upp?

FORSKNING OM SKÄRMINSPELAD FEEDBACK
Videobaserad feedback
tog mindre tid att skapa
än textbaserad feedback.
2/3 av tiden

Cunningham, K. J. (2019). Student perceptions and use of technology-mediated text and screencast feedback in ESL writing.
Computers and Composition, 52, 222-241
doi.org/10.1016/j.compcom.2019.02.003

SAMMANFATTA I FORMULÄR

ff

P

FILMAD ÅTERKOPPLING - NÅGRA TIPS
•
•

Var tydlig i instruktionen - vad
kan de förvänta sig av videon
Avsätt tid för bearbetning

1. Titta på hela videon först.
2. Pausa för att redigera.
3. Besvara frågorna - berätta hur
återkopplingen följs upp

SAMMANFATTNING
Formativt arbete, återkoppling.
digitala responssystem för avstämning
skärminspelning för återkoppling

REFLEKTERA & DISKUTERA

X

45…

På vilket sätt skulle du kunna
använda det som togs upp i
föreläsningen i din egen
undervisning?

?

Förinspelade föreläsningar med mig och många andra.

FRÅGOR?
info@ patriciadiaz.se

NÅGRA ORD PÅ VÄGEN
1. Återkoppling - en del av ett formativt arbete
2. Säkerställ att du gör dig förstådd
3. Avsätt tid för bearbetning och uppföljning
4. Använd olika (digitala) kanaler för att…
5. …variera återkopplingen
Hör gärna av er!
info@patriciadiaz.se
@patriciadiaz.se
Patricia Diaz
På tal om lärande

