
Elva	  punkter	  om	  innehållet	  i	  Dokumentation	  för	  lärande:	  
	  
RIKTLINJER	  
Presentation	  av	  vad	  som	  gäller.	  Vilka	  krav	  ställs	  i	  skollag,	  läroplan,	  allmänna	  råd	  och	  
andra	  styrdokument?	  Tydliga	  referenser	  som	  är	  lätta	  att	  följa	  upp.	  
	  
BEPRÖVAD	  ERFARENHET	  
Modell	  som	  har	  testats	  och	  utvecklats	  under	  längre	  tid	  av	  många	  lärare.	  	  
Konkret	  och	  verksamhetsnära	  beskrivning.	  
Många	  exempel,	  illustrationer	  och	  liknande	  för	  att	  tydliggöra	  resonemanget.	  
	  
VETENSKAP	  
Koppling	  till	  och	  presentation	  av	  relevant	  forskning.	  Detta	  är	  en	  röd	  tråd	  i	  hela	  
framställningen.	  Tydliga	  referenser	  som	  är	  lätta	  att	  följa	  upp.	  	  
	  
EN	  ANPASSNINGSBAR	  MODELL	  
Utgångspunkt	  är	  strukturen	  i	  kurs-‐	  och	  ämnesplaner,	  som	  är	  gemensam	  för	  grundskola	  och	  gymnasium.	  
Därför	  är	  modellen	  användbar	  av	  alla	  lärare	  som	  sätter	  betyg.	  Naturligtvis	  måste	  dokumentation	  anpassas	  
efter	  olika	  lärares	  och	  elevers	  behov	  och	  förutsättningar,	  men	  alla	  betygssättande	  lärare	  kan	  känna	  igen	  sig	  
och	  förhålla	  sig	  till	  framställningen.	  	  
	  
FORMATIV	  BEDÖMNING	  
Dokumentation	  som	  stöd	  för	  formativ	  bedömning,	  t.ex.	  för	  att	  tydliggöra	  kunskapskrav,	  förmedla	  mål,	  arbeta	  
med	  återkoppling,	  finna	  vägar	  för	  vidare	  kunskapsutveckling	  osv.	  
	  
DET	  DUBBLA	  UPPDRAGET	  
Dokumentationsmodellen	  är	  till	  stöd	  och	  hjälp	  för	  att	  synliggöra	  och	  underlätta	  det	  dubbla	  uppdraget	  –	  som	  
undervisare	  och	  betygsättare.	  Genom	  tydlighet	  och	  transparens	  ökar	  förståelse	  för	  undervisningsmål	  och	  
kunskapskrav,	  betygssystemets	  uppbyggnad,	  vilket	  betyg	  som	  kan	  förväntas	  osv.	  	  
Transparens	  och	  tydlighet	  lägger	  grund	  för	  god	  relation	  mellan	  lärare	  elev	  och	  underlättar	  en	  betygsättande	  
lärarens	  vardag	  avsevärt.	  
	  
INDIVIDUALISERING	  
Dokumentationen	  utgör	  ett	  stöd	  för	  individualisering	  av	  undervisning.	  
En	  presentation	  av	  undervisningsupplägg	  presenteras,	  där	  kunskapsoptimering	  kan	  vara	  möjligt.	  
	  
ÅTERKOPPLING	  
Vad	  är	  effektiv	  återkoppling?	  Hur	  kan	  man	  arbeta	  med	  den?	  Hur	  kan	  den	  dokumenteras?.	  
Återkoppling	  på	  process-‐	  och	  självregleringsnivå	  har	  visat	  sig	  mycket	  effektiv.	  Modellen	  avser	  att	  stödja	  
arbete	  med	  återkoppling	  på	  dessa	  nivåer.	  	  
	  
BEDÖMNINGSDILEMMAN	  
Diskussion	  av	  vanliga	  bedömningsdilemman,	  t.ex.	  arbete	  i	  grupp,	  muntlig	  aktivitet,	  fusk,	  sent	  eller	  ej	  
inlämnade	  uppgifter,	  undantagsbestämmelsen	  osv.	  Hur	  kan	  dokumentation	  vara	  till	  hjälp?	  
Diskussion	  kring	  hur	  man	  kan	  hantera	  betygssättning,	  och	  hur	  den	  underlättas	  med	  hjälp	  av	  dokumentation.	  	  
	  
HJÄLP	  I	  ARBETET	  FÖR	  LIKVÄRDIGHET	  
En	  transparent	  dokumentation	  skapar	  grund	  för	  likvärdighet.	  
Möjligheter	  till	  insyn	  i	  varandras	  undervisningsupplägg,	  överväganden	  och	  slutsatser	  vid	  bedömning	  osv.	  	  	  
	  
INGEN	  FRÄLSNINGSLÄRA	  
En	  konkret	  framställning	  med	  grund	  i	  lärarvardag.	  Diskussion	  av	  resurser	  och	  andra	  faktorer	  som	  påverkar	  
lärares	  och	  elevers	  möjligheter.	  Inspiration	  och	  hjälp,	  men	  inte	  utan	  problematisering!	  


