Namn: ……………………………………………………………………………… Klass: ………………

STEG 1 (det summativa) – påståendeprov med minuspoäng

1
2
3
4
5
6
7

Riksdagens ordförande kallas talman.
Varje parti har ett departement.
Riksdagen väljer statsministern.
Riksdagsutskotten lyder under regeringen.
Departementen lyder under respektive parti.
Statsministern utser de andra ministrarna.
Osv. Osv.

Poäng

Falskt

OBS. Chansa inte! Låt bli att svara om du är osäker (minuspoäng för felsvar).

Sant

Rättningsmall

X
X
X
X
X
X

Till läraren!
Infoga en tabell i Word (el. liknande) och skriv påståendenas nummer till vänster i en
egen kolumn. Det går då att rangordna påståendena på valfritt sätt genom att skriva
nya siffror. Detta kan t.ex. vara bra om nya klasser ska ha samma prov.
Observera att eleven måste få reda på att det inte lönar sig att chansa.
För att spara tid vid rättningen, kan man helt ta bort kolumnen till höger (Poäng).
Markera istället elevens rätta svar med ett streck i marginalen, multiplicera antalet
rätta svar med 2 samt dra ifrån antalet minuspoäng.
Snabbast går rättningen genom att använda ett OH-blad1 som man klipper till och
lägger över elevens svar.

1

Om det överhuvudtaget finns sådana kvar i dag! 

Gunnar Hyltegren

Steg 2 (det formativa) - kritisk gruppdiskussion
Gör detta före lektionen
Kopiera elevernas prov med dina rättningar
Eleverna får tillbaka kopiorna – inte originalen
(om du ska ha samma prov i andra klasser, vänta tills att alla har haft provet)

Starta lektionen
Dela ut det rättade provet till eleverna
Introducera grupparbetet med att din rättning är preliminär
Besluta om tidsramen för grupparbetet, t.ex. 20 min
Låt eleverna placera sig i ”kamratgrupper” (t.ex. två elever vänder sig = fyra i gruppen)
Dela ut en dagordning till varje grupp (se sida 2)
Grupparbetet
Gruppen väljer ordförande och sekreterare
Arbetet styrs av en formaliserad dagordning (se sida 3)
Efter grupparbetet
Frivillig grupp redovisar sin kritik mot rättningen inför klassen
Gruppen genomför omröstning enligt stadgarna (se sida 4)
Läraren har samma rätt att yttra sig (med respekt för motsatta ståndpunkter)
Om läraren inte håller med om resultatet av klassens omröstning
Lovar att redovisa sin ståndpunkt vid nästa lektionstillfälle
Om en viss provuppgift rättats fel
Läraren ändrar rättningen i sina egna anteckningar (bra att ha elevoriginalen)
Nästa frivilliga grupp redovisar och genomför omröstningen
Etcetera så långt som lektionstiden tillåter

Dagordning för sammanträde efter preliminärt rättat prov
Datum: _____________________

Närvarande: __________________________________

________________________________________________________________________________
Ordförande: ____________________________
Gruppens förslag
Provuppgift nr.

Skall vara enligt
prel. rättning

Bättre svar

Lika bra svar

Tvetydig!


Gruppens argument (vid behov, skriv på baksidan): __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gruppens förslag
Provuppgift nr.

Skall vara enligt
prel. rättning

Bättre svar

Lika bra svar

Tvetydig!


Gruppens argument (vid behov, skriv på baksidan): __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gruppens förslag
Provuppgift nr.

Skall vara enligt
prel. rättning

Bättre svar

Lika bra svar

Tvetydig!


Gruppens argument (vid behov, skriv på baksidan): __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

VID BEHOV, FORTSÄTT PÅ NY BLANKETT!

