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Bedömning för och av lärande 

Bedömning och betygssättning är både utmanande och utvecklande. Välkommen 
till en konferens som erbjuder en variation av teori, praktik, beprövad erfarenhet och 
forskning för att stödja dig i din bedömningskompetens.

Konferensen berör bland annat:
•	 Hur planerar du för undervisning och lärande utifrån  

Lgr11 och Gy11?

•	 Redskap för rättvis och  likvärdig bedömning

•	 Hur skapar du elevaktiva genomgångar?

•	 Självbedömningar – vägen till elevernas makt över sitt  
eget lärande?

•	 Metoder för att ge konstruktiv feedback – matriser,  
checklistor och kamratbedömningar

•	 Bedömningen i IUP – vilka är utmaningarna och  
möjligheterna? 

www.skolporten.se

På konferensen medverkar:
Pernilla Lundgren Utbildningsförvaltningen i  
Stockholm

Louise Rohdén Höglundaskolan Sundsvall

Christian Lundahl Karlstads universitet och  
Stockholms universitet

Malin Nilsson Tumba Gymnasium

Åsa Hirsh Högskolan i Jönköping

Per Måhl Siljansnäs

Bo Sundblad Stockholms universitet

Boka senast 

1 februari,  

spara 

1000 kr!

•	 STOFF	–	Specialpedagogiska	stödåtgärder	
	 i	grundskolan:	omfattning,	former	och	konsekvenser

•	 Specialpedagogik	i	förändring

•	 Vad	säger	den	internationella	forskningen?

•	 Undervisning	i	läsförståelse	med	specialpedagogiskt	
	 perspektiv

•	 Skol-AMPS:	Aktivitetsbaserad	bedömning	och
	 intervention	i	skolmiljö

•	 Neurovetenskap	och	lärande

•	 Laborativ	och	praktisk	matematikundervisning

På konferensen medverkar:

Claes Nilholm,	Högskolan	i	Jönköping

Joanna Giota,	Göteborgs	universitet

Ingemar Emanuelsson,	Göteborgs	
universitet

Lennart Rådbrink, Specialpedagogiska	
skolmyndigheten	(SPSM)

Wern Palmius,	Specialpedagogiska	
skolmyndigheten	(SPSM)

Michaela Munkholm,	Umeå	universitet

Monica Reichenberg,	Göteborgs
universitet	/	Umeå	universitet

Sten Rydh,	Mattesmedjan
Linnea	Karlsson,	Umeå	universitet

Läs mer om våra konferenser: www.skolporten.com

Höstens konferens om

22-23 november 2011 I Stockholm

Specialpedagogik

”Fokus ligger på hur den  
nya pedagogiken kan bidra 
till att skapa en bättre skola”
Sandra Arnborg, programansvarigExtra valbart fördjupningspass: 

Betygssättningsprocessen – hur sätter du rättssäkra betyg?
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  Dag 1 | tisDag 16 aPril

08.30 Registrering

09.00 Projektledare Petra Svensson,  
Skolporten hälsar välkommen 

09.15 Att skapa förutsättningar för lärande-
bedömning
•	  Hur planerar du för undervisning och lärande utifrån Lgr11 och 

Gy11?
•	 Hur tydliggör du vad som ska läras och vad som ska bedömas?
•	 Kunskapskrav, progression och samstämmighet
•	 Nyckelstrategier för formativ bedömning
•	 Hur kan du dokumentera och kommunicera bedömning? 

Pernilla Lundgren, FoU-samordnare på utbildningsförvaltningen 
i Stockholm. Hon har varit med i Skolverkets referensgrupper vid 
framtagandet av de nya kursplanerna och det Allmänna rådet för 
planering och genomförande av undervisning. Hon har hållit i flera 
utvecklingsprojekt med lärare om bedömning.

10.00 Förmiddagskaffe med smörgås

10.30 Pernilla Lundgren fortsätter sin  
föreläsning

12.00 Lunch

13.00 Formativ undervisning med eleven  
i centrum
Ta del av praktiska erfarenheter av att dagligen använda medvetna 
och aktiva formativa inslag  i undervisningen för att stärka alla elevers 
kunskapsutveckling.
•	 Hur skapar du elevaktiva genomgångar?
•	 Hur kan formativ undervisning utveckla elevernas tänkande?
•	 Hur kan du arbeta med analysträning?
•	 Hur synliggör du elevernas lärande ?
•	 Vilka förändringar och resultat kan dras av det formativa arbetet i 

relation till lärandemålen?

Louise Rohdén, SO-lärare för årskurs 6-9 på Höglundasskolan i 
Sundsvall.

14.00 Eftermiddagskaffe med kaka

14.30 Bedömning för lärande – i teori och  
praktik
Formativ bedömning är det pedagogiska redskap som har allra störst 
betydelse för elevernas utveckling och lärande.
•	 Lärarnas betydelse för elevernas resultat

•	 Den formativa bedömningens syfte för läraren
•	 Metoder för att utveckla lärares bedömningsfärdighet
•	 Tydliggör mål, innehåll och bedömningsgrunder
•	 Återkoppling i undervisningen
•	 Hur kan du genom kamratbedömningar göra eleverna till resurser 

för varandra?
•	 Självbedömningar – vägen till elevernas  makt över sitt eget 

lärande?

Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Karlstad universitet, 
docent och lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, 
Stockholms universitet. Christian bedriver forskning om prov, betyg 
och intelligensmätningar, undervisar vid lärarutbildningen och 
rektorsutbildningen.

15.25 Bensträckare 

15.35 Christian Lundahl fortsätter sin  
föreläsning

16.30 Konferensens första dag avslutas

  Dag 2 | onsDag 17 aPril

09.00 Konferensens andra dag inleds

09.10 Tydlig feedback och formativ  
bedömning höjer betygen
Ta del av upplägget och resultaten från projektet “Naturvetenskaplig 
bedömning och verklighets- och forskningsnära lärande för att höja 
elevernas intresse och förståelse”
Projektet visar en NO-undervisning som bygger på att skapa verklig-
hetsnära undervisning, att skapa forskningsnära undervisning och att 
stimulera lärande och motivation genom användandet av formativa 
bedömningsmetoder.
•	 På vilket sätt har olika formativa verktyg och tydliggöranden för 

eleverna av de nya reglerna från Skolverket bidragit till förbätt-
rade skolresultat? Och på vilket sätt är resultatet tydligast för de 
svagpresterande eleverna?

•	 Hur kan du arbeta för att ge verklighetsnära och forskningsnära 
uppgifter?

•	 Praktiska exempel på hur du skapar metoder för att ge konstruktiv 
feed-back och hur du kan konkretisera återkopplingen till elev-
erna med matriser, checklistor och självbedömning

Malin Nilsson,  NO-lärare på Tumba gymnasium söder om 
Stockholm. Projektet är ett samarbete med Karolinska Institu-
tet, Stockholms universitet, Södertörns Högskola samt Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Alnarp. Malin arbetar dessutom för utökade 
företagskontakter med AstraZeneca i Södertälje.

10.10 Förmiddagskaffe med smörgås

PRAKTIKFALL

PRAKTIKFALL



  10.40 IUP som verktyg för lärande – möjlig- 
heter och dilemman
Ta del av en studie som fokuserar på bedömningen i Individuella  
Utvecklingsplaner. Vilka är fördelarna och möjligheterna? Vilka svårig-
heter kan vi spåra och urskilja? Hur kan vi utveckla arbetet med IUP? 
Vilka konkreta strategier kan vi använda?
•	 Alltför ofta är det elevens uppförandemål som bedöms istället för 

lärandemål, samt att det finns en genusaspekt inbyggt – hur kan 
detta se ut?

•	 Vi dokumenterar för att kvalitetssäkra, men dokumentationen 
växer ofta lärarna över huvudet - vad innebär det och vilka  
dilemman i lärarnas vardag skapar det?

•	 Går det att göra dokumentationsprocessen hanterbar? 
•	 Texterna i IUP är många gånger omfattande och svårtillgängliga 

för vissa elever och föräldrar, men inte för andra. Hur fungerar IUP 
i relation till skolans kompensatoriska uppdrag?

•	 Hur kan du arbeta framåtsyftande och formativt med IUP så att 
den stödjer elevens fortsatta lärande och utveckling?

•	 Hur upprättar och formulerar du en IUP som är baserad på  
kunskapsnivå?

•	 Hur kvalitetssäkrar du ditt arbete med IUP så att den både är  
summativ och formativ?

Åsa Hirsh, doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan i  
Jönköping. Hon arbetar med en avhandling kring IUP som en  
del av lärares bedömningspraktik. Åsa är utbildad grundskollärare  
i svenska och engelska och har erfarenhet av att arbeta på grund-
skolans senare del.

12.00 Konferensens ordinarie program  
avslutas 

EXtra valBart fÖrDJUPningsPass

12.00 Lunch

13.00 Betygssättningsprocessen – hur sätter 
du rättssäkra betyg?
Ta del av ett extra valbart fördjupningspass som ger dig en inblick i 
betygsättningsprocessens olika delar. Fördjupningspasset fokuserar 
på bedömningsinstrument och betygssättning. Seminariet innehåller 
kortare teoretiska genomgångar som följs upp av konkreta exempel 
på hur du kan arbeta. Du kommer att få med dig kunskaper och erfa-
renheter som du direkt kan börja använda i din profession.

Fördjupningspasset innehåller bland annat:
•	 Olika typer av bedömningsinstrument
 - Vilken är skillnaden mellan mätmodell och kunskapsstandard- 
  modell och vad innebär det praktiskt? Hur fungerar de  
  nationella proven i förhållande till dagens kunskapskrav?
•	 Bedömningsinstrumentens utformning
 - Vad bör du tänka på när du väljer bedömningsinstrument? Hur  
  ser du till att bedömningsinstrumenten du valt att använda  
  speglar kunskapskraven?
 - Hur skapar du de prov och arbetsuppgifter som  Lgr 11 och  
  Gy 11 kräver?
•	 Hur och när sätts betyg?
 - Hur relateras kunskapsomdömen, kunskapskrav och samman- 
  vägningar vid betygssättningen?
 - Finns det lärsituationer då du inte behöver tänka betygs- 
  sättning?

Fördjupningen hålls av:
Per Måhl, gymnasielärare i svenska, religionskunskap och filosofi. Han 
har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitets-
granskning av betygssättning, varit sakkunnig i politiska utredningar 
och skrivit flera böcker om bedömning och betygssättning.

Bo Sundblad, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms univer-
sitet, läsforskare och lärarutbildare. Projektledare för skolöverstyrel-
sens forskningsprojekt ULL som bland annat utvecklade LUS (Läsut-
vecklingsschema). Bo har lång erfarenhet av arbete med kvalitativ 
bedömning, prov och betyg, varit sakkunnig i politiska utredningar. 
Byggt upp resultatuppföljningssystem i flera kommuner.

Bo Sundblad och Per Måhl är författare till böckerna “Betygssätt-
ning - en handbok” och “Prov och arbetsuppgifter - en handbok”. 

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe

16.30 Fördjupningspasset avslutas

16-17 april 2013 | Umeå

Bedömning för och av lärande 

Läs mer om våra konferenser:  
www.skolporten.se
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B Sverige 

Porto betalt

Övrig information

Datum & plats
16-17 april 2013
Umeå Folkets Hus
Skolgatan 59

För vem?
För dig som arbetar i årskurs 6 till gymnasium samt skolledare

Pris
Boka-tidigt-pris  
Gäller om du bokar före 1 februari:
Enbart konferens: 2 495 kr ex moms
Konferens samt fördjupning: 2 995 kr ex moms

Ordinarie pris  
Gäller om du bokar efter den 1 februari:
Enbart konferens: 3 495 kr ex moms
Konferens samt fördjupning: 3 995 kr ex moms 

I konferenspriset ingår förmiddagskaffe/lunch och  
eftermiddagskaffe

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du 
inte får någon bekräftelse, kontakta oss.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före  
konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en  
administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar 
före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen 
kan överlåtas till en kollega. 

Logi
För logi i Umeåområdet rekommenderar vi www.hotels.se 

Frågor om programmet, anmälan eller fakturering:
Petra Svensson 08-562 268 12 
petra.svensson@skolporten.se
 
Birgitta Hartzell 08-562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se

Håll dig uppdaterad på skol-och forskningsnyheter 
och kommunicera med oss via:
Webb:  
www.skolporten.se

Facebook: 
www.facebook.com/skolporten

Blogg:  
www.skolporten.blogspot.com

Twitter:  
www.twitter.com/skolporten

Nyhetsbrev: 
www.skolporten.se/brev

Läs mer om våra konferenser:  
www.skolporten.se

Skolporten AB | 118 82 Stockholm | 08-562 268 00

Boka senast 
1 februari,  spara 1000 kr!
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Höstens konferens om

22-23 november 2011 I Stockholm

Specialpedagogik

”Fokus ligger på hur den  
nya pedagogiken kan bidra 
till att skapa en bättre skola”
Sandra Arnborg, programansvarig

Sagt om Skolportens tidigare bedömnings- 
konferenser:
Nu ser jag bedömning som en möjlighet att hjälpa mina 
elever att utvecklas.

Bra upplägg! Trevligt bemötande! Proffsigt och kvalitet rakt 
igenom. 

Fantastiskt att få vara i en miljö under två dagar som ser 
möjligheter till förändring och skolutveckling!

Är mycket nöjd och har massor att delge min personal!

Snittbetyg vid tidigare bedömningskonferenser 4,2!


