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1 Inledning
1.1 Målgrupp
Modulerna Planering och Bedömning samt Omdöme och Utvecklingssamtal Gr & Gy riktar sig till
verksamheterna grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola inom friskolor såväl som
kommunala. Följande målgrupper inom verksamheten får stöd av applikationen:
 Lärare/Mentorer/Klassföreståndare
 Elev
 Vårdnadshavare
 Skolledare
 Central administration

2 Förutsättningar
o
o
o
o
o

Undervisningsgrupper i Extens som ska synkas mot Dexter är satta till en ”1”, är aktuella
Att deltagarna har kopplade undervisningsgrupper för aktuell termin i Extens. OBS! Om det inte
finns någon kopplad undervisningsgrupp kommer läraren inte att kunna använda systemet.
Att användarnamn och lösenord är genererat i Extens E-postregister vilket skapar inloggning via
Dexter
Skapade menyer och eventuellt genväg på startsidan till modulerna PB och/eller OU för aktuella
roller som ska nå systemet ska skapas i Dexter
Rekommenderad webläsare är Chrome. Produkten är även testad i IE v10 och senare, Safari och
Firefox.

Systemet medger ett antal urval för enkel åtkomst till elever och kunskapskrav, detta medför att
användaren snabbt kommer igång med att skapa aktiviteter, genomföra bedömningar och dokumentera
utvecklingssamtal/IUP.
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2.1 Skolenhet
Om bedömning sker för elever vid olika skolenheter välj aktuell enhet i listan och klicka på den enhet där
bedömning ska göras.

2.2 Elevurval
Elever hämtas i realtid från Extens. Vid gymnasiet visas aktuella kurser utifrån gjort elevurval då systemet
känner av vilka elever som är registrerade på respektive kurs i Extens. Eleverna kopplas automatiskt till
aktiviteterna under respektive kursrum i applikationen.
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2.3 Skolverkets läroplaner, kursplaner samt ämnesplaner
När du väljer en undervisningsgrupp där bedömning eller omdöme ska upprättas kommer systemet per
automatik filtrera fram rätt ämne med aktuella årskurser eller kurs. Om årskurs eller klass valts vid
grundskolan visas enbart det stadie som är aktuellt för årskursen i anslutning till ämnesmarkeringen. Om
användaren valt att skapa en aktivitet i arbetsrummet är ingen kurs eller ämne förvalt och får i så fall sökas
fram manuellt i sökfältet och kopplas till aktiviteten. Det är enbart utifrån vald/valda kursplan/kurs
aktiviteter och bedömning går att utföra hos en eller flera elever. Vid vald kursplan/kurs presenteras
kunskapsutveckling, ämnets/kursens kunskapskrav. Önskas kursplaner/kurser eller träningsskolan från
grundsär- eller gymnasiesärskolan väljer man Lgrsä 11 eller Lgysä 13 i rullgardinen under sökfältet för ämne
och kurs. (Bild) Önskas kursplanerna från grundskolan vid IM-programmet väljs istället kursplanerna som är
märkta med Lgr 11 (IM). Om tilläggsmodulen Nya språket lyfter för grundskolan är installerad i systemet
dyker även denna modul upp som en egen knapp under respektive elevs omdöme i ämnet svenska.
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2.4 Användarens arbetsyta
Samtliga användare i systemet har till gång till en arbetsyta bestående av ett antal fasta rum. Arbetsrum,
Bibliotek, Omdöme, Utvecklingssamtal och Papperskorg. För användare som har arbetat i det förra
gränssnittet finns också ett Dexter PB - Arkiv där användaren kan komma åt sina gamla arkiverade
planeringar. Beroende på roll i systemet tillkommer det sedan ytterligare rum i form av
Enhetsadministratörsrum, Elevhälsa, Kursrum, Mentorsrum och Klassrum.

Beroende på hur många aktiva undervisningsgrupper en lärare har varierar antalet Kursrum mellan lärare.
Samtliga användare i systemet har möjlighet att dölja rum från ytan genom att klicka på editera ikonen
belägen uppe till höger i respektive ämnesrums topplist. (bild)

Om användaren dolt ett rum och sedan vill plocka fram det igen klickar man på sitt namn, högst upp till
höger i applikationen för att få fram samtliga dolda rum. De man vill aktivera igen gör man från den här vyn.
(bild 1 + 2)
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Bild 1

Bild 2
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3 Planering (skapa bedömningsbara
aktiviteter) –
OBS! Vi rekommenderar att man skapar
sina aktiviteter, t.ex. planeringar, i
respektive undervisningsrum (se 3.3).
3.1 Skapa ny aktivitet i Arbetsrummet
Öppna Arbetsrummet och välj Aktivitetstyp. Skriv därefter in ett namn på aktiviteten och välj ett datum,
avsluta med att klicka Skapa ny aktivitet därefter väljer användaren om man vill skapa en ny aktivitet eller
använda en mall (Skapandet av mallar behandlas separat i manualen). (Bild)
Aktivitetstyp är en form av taggning av aktiviteten. Typerna har ingen funktionell skillnad sinsemellan dock
kan man i ett senare skede göra filtrering på aktiviteter utifrån aktivitetstyp, undantaget typerna
Åtgärdsprogram, Omdöme, Utvecklingssamtal, Anpassningar, Utredning och Åtgärdsprogram. Dessa
aktiviteter har en del mindre skillnader som kommer att redovisas på särskild plats i manualen. I övrigt har
samtliga aktivitetstyper samma logik och de funktioner som finns knutet kring dem i form av
utskriftshantering, massoperationer och editeringsmöjligheter ser likadant ut oavsett vilken aktivitetstyp
som är vald.

Nu har en ny aktivitet skapats och det är möjligt att skapa och dokumentera.
Vill användaren redan i det här läget koppla en undervisningsgrupp eller enskilda elever till sin planering
måste man först välja vilken grupp planeringen ska kopplas till och därefter gå vidare med att skapa
aktiviteten enligt beskrivningen ovanför. (Se Bild A)
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Bild A

Om användaren istället vill skapa en allmän planering i ett särskilt ämne eller kurs, utan en direkt koppling
till en undervisningsgrupp eller elev, måste ett ämne eller kurs väljas fram i fältet (Bild B). Detta för att få
tillgång till ämnesplanens innehåll. Användaren gör detta genom att skriva in kursens namn, ej kurskod, i
fältet Skriv ämne/kurs. Då filtrerar systemet fram alla gymnasiala kurser ,alternativt ämnesplanerna för
grund- eller särskolan, som innehåller inmatad bokstavskombination. Välj aktuell kurs eller ämne och klicka
på Koppla ämne/kurs till aktivitet. Detta gör att användaren nu får tillgång till ämnes- eller kursplanens
innehåll och kan hämta innehåll till dokumentet från de olika styckena genom att klicka på knappen PÅ så
att denna ändrar till grön färg, se i bild B nedan.
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Bild B

Rekommenderat är att alltid hämta innehåll från ämnesplanen först och sedan skriva och klistra in text från
andra källor.

3.2 Skapa ämnesövergripande aktivitet
För att dokumentera ett ämnesövergripande arbete koppla ytterligare en kurs till arbetsområdet genom att
göra samma procedur som ovan. När ytterligare kurser kopplas till arbetsområdet taggas detta upp på
nedanstående vis. Det går alltid att radera en kurs genom att föra muspekaren över kursen så att en röd
ikon med ett vitt kryss visas efter kursen. Klicka på det vita krysset för att ta bort den kopplade kursen. Dock
måste allt hämtat innehåll från aktuell kurs först raderas genom att klicka på AV vid varje mening. För att
växla mellan kopplade kurser klicka på respektive kurstaggning.
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3.3 Skapa aktivitet i kursrum, vilket är smidigast i de flesta fall.
Skillnaden mellan att skapa en aktivitet i direkt i kursrummet eller i Arbetsrummet är att elever blir
direktkopplade till aktiviteten i kursrummet, att rätt kurs/ämnesplan knyts direkt till aktiviteten samt att
aktiviteten går att publicera till elev/VH. Välj, aktivitetstyp, ange en titel, ge aktiviteten ett datum (detta
datum styr var aktiviteten hamnar i en eventuell kalenderexport) och klicka sedan på ”Skapa aktivitet” och
välj ”Ny”, Se bild nedan. Därefter kan man bygga upp sin aktivitet i editorn och koppla läroplansinnehåll.

I samband med att en aktivitet skapas taggas den automatiskt med undervisningsgruppens namn och
eventuell klassbeteckning (vid aktiviteten Utvecklingssamtal). Detta möjliggör att man som lärare
eller administratör kan filtrera och söka fram dem.

3.4 Skapa en mall för en aktivitet
Öppna Arbetsrummet eller valfritt Kursrum och välj Aktivitetstyp. Skriv därefter in ett namn på aktiviteten
och välj ett datum, avsluta med att klicka Skapa ny aktivitet.
Systemet skapar en aktivitet enligt vald aktivitetstyp och användaren har nu möjlighet att designa den enligt
önskemål. För att kunna använda aktiviteten som mall anges taggen ”mall” i avsett fält. I samband med
detta har också användaren möjlighet att döpa om sin skapade aktivitet. (Bild)
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Användaren kan nu välja att dela med sig av mallen till skolan eller alla (huvudmannanivå). Andra
användare kan då hitta mallen i dropplistan i samband med att en ny aktivitet skapas. Om användaren
väljer att inte dela med sig av mallen till andra är det endast den som skapat mallen som kan komma åt
aktiviteten och använda den som mall i sina egna listor.

3.5 Infoga bilder och länkar till aktiviteten
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För att infoga bilder eller länkar till aktiviteten klicka på bild-ikonen respektive länkningsikonen och ange
bilden/länkens URL/webbadress, du kan ännu inte ladda upp bilder från din dator då det just nu inte finns
dedikerad fillagringsyta i systemet för detta ändamål. Ändras bildens webbadress försvinner den från
aktiviteten. För att infoga länkar på ord, markera aktuellt ord och lägg till önskad webbadress.

3.6 Redigera datum, namn och typ
För att ändra datum, namn eller typ på aktiviteten klicka på pennan som finns till höger om aktivitetens
datum, namn eller typ. Därefter kan du ändra till nytt namn alternativt välja en ny typ eller ändra datumet.
När du är färdig med dina val klickar du på bocken (se bild1 + 2).

3.7 Skapa lokalt/konkretiserat kunskapskrav
För att förtydliga undervisningens mål och vad bedömningen kommer att utgå ifrån kan kunskapskraven
konkretiseras vid planeringen. Denna konkretisering följer med till bedömningen. Hämta först den aktuella
delen av kunskapskravet som bedömningen ska utgå ifrån genom att klicka på knappen PÅ.

Kunskapskravet presenteras som en matris i arbetsområdet. Redigera direkt i matrisens kunskapskrav för
att skapa konkretisering, se nedan.
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Nedan visas tre olika exempel på hur en förändring av kunskapskravet går att göra.

Förändrade/konkretiserade kunskapskrav visas med en streckad kant runt platshållaren.
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3.8 Dela aktivitet
Det finns två alternativ för att dela pedagogiska aktiviteter; Dela till skolan respektive Dela till alla. Väljer
man ett eller båda alternativen exporteras aktiviteten till Biblioteket och anställd personal på skolan
respektive kommunen/huvudmannen kan ta del av aktiviteten.

3.9 Samarbeta med aktivitet (möjliggöra sambedömning)
Om användaren så önskar kan ytterligare lärare knytas till en aktivitet. Om man väljer den vägen så har den
tillagda (eller flera) läraren samma rättigheter som den som skapat aktiviteten Både gällande editering i
aktiviteten men också i bedömning av elever och även i arbetet med omdömen. För att koppla på flera
lärare markerar man fram filtrerad lärare från fältet till höger (bild).
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3.10 Kopiera aktivitet
Om en anställd önskar använda en egen aktivitet eller en annan lärares aktivitet som är delad via
Biblioteket klicka på knappen Kopiera. Användaren erhåller då en kopia av aktiviteten som är fullt
redigerbar, originalet förändras aldrig vid kopiering. Till kopian kan nu användaren lägga till nytt innehåll
och koppla till önskade elever.

I samband med kopieringen får också användaren välja till vilket rum den ska kopieras. Användaren har
också möjlighet att kopiera med eventuella bedömningar (t.ex. om man kopierar ett eget omdöme och vill
börja på den tidigare angivna nivån) samt att flyttas direkt till önskat rum.
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3.11 Koppla elever till en aktivitet
När aktiviteten är färdig kan användaren välja att koppla en eller flera elever till den i syfte att kunna
bedöma kopplade kunskapskrav samt kunna publicera den för vårdnadshavare och elev. OBS! Kopplas inga
elever till aktiviteten kommer bedömning på identifierade/kopplade kunskapskrav inte att kunna
genomföras. Klicka på Koppla/frigör alla för att markera/koppla samtliga elever i vald undervisningsgrupp.
Önskas koppling till enbart vissa elever i gruppen klicka då enbart på aktuella elever. Kopplade elever
markeras med grön färg. Det finns ingen Spara-knapp eller liknande då elever kopplas samtidigt som de blir
grönmarkerade. Samtliga elever är valda från start.
Om elevinnehållet i undervisningsgruppen ej är korrekt kontakta elevadministratören för att förändra
innehållet i gruppen i det administrativa programmet Extens.

3.12 Skapa bedömningsbar aktivitet
För att kunna bedöma elever som är kopplad till en aktivitet måste aktiveten internt publiceras vilket syftar
till att göra aktiviteten bedömningsbar genom att välja knappen Skapa bedömningar. När användaren valt
detta övergår aktivitetslisten till att bli gul och man kan påbörja bedömningarna av aktiviteten.
Vårdnadshavare och elev ser inte aktiveten i ”gult läge”, den är endast synlig för skolans personal.
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3.13 Göra aktiviteten synlig för elev & VH
För att kommunicera vad undervisningen behandlar så finns det möjlighet att publicera aktiviteten genom
att klicka på Visa elev/VH.

Aktivitetslisten växlar då till grön färg, vilket betyder att den är publicerad för givna roller. Samt är
bedömningsbar på elevnivå.
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3.14 Göra aktiviteten redigerbar
För att åter kunna redigera aktiviteten klicka på Editera aktivitet. OBS! Var försiktig vid eventuella
förändringar av exempelvis kunskapskrav på en redan bedömd aktivitet, då detta kan skapa förvirring i
bedömningsförfarandet!

3.15 Förhandsgranska en aktivitet, testa inlagda länkar.
Förhandsgranska en aktivitet genom att klicka på förstoringsglaset, se bild nedan. Det öppnas då en ny flik i
webbläsaren där det som är skrivet i editorn hamnar. Här kan man även testa så att inlagda länkar fungerar.
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3.16 Skriv ut aktivitet
Skriv ut aktiviteten genom att klicka på Skriv ut. Allt som finns i skrivfältet skrivas då ut. Används
webbläsaren Chrome så finns där en inbyggd pdf-skrivare som gör att dokumentet går att direkt spara i pdfformat.
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3.17 Aktivitetsforum/kommentar
Om användaren har aktiverat Kommentarsfunktionen kan lärare och elev kan skriva kommentarer/frågor på
en aktivitet genom att använda skrivfältet under aktiviteten. Skriv kommentaren, för att skicka
kommentaren klicka på Kommentera.

För att ta bort en kommentar klicka på Ta bort efter aktuell kommentar.

IST AB · www.ist.com

24

3.18 Ta bort aktivitet
För att ta bort en aktivitet från ett rum, gör aktiviteten editerbar och klicka därefter på knappen Ta bort
aktivitet, då försvinner aktiviteten från rummet och flyttas till Papperskorgen.

För att återställa aktiviteten till aktuellt rum gå till Papperskorgen och klicka på Återställ aktivitet. OBS! Om
det finns bedömning kopplad till aktiviteten följer bedömningen med aktiviteten till Papperskorgen samt att
publicerad bedömning försvinner från omdömet och elev/VH. Du kan hämta tillbaka
aktiviteten/bedömningen genom att återställa aktiviteten från Papperskorgen.
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4 Bedömning - bakgrund
Enligt Skolverkets allmänna råd för kunskapsbedömning och betygssättning s. 23 står det bl.a. att:
I de årskurser där det inte finns några kunskapskrav ska bedömningen inriktas mot de delar av
kunskapskraven som rör det som undervisningen har behandlat. Det betyder att vissa delar av
kunskapskraven undantas från bedömningen vid dessa tillfällen. Eftersom kunskapskraven anger vilken
kunskapsnivå som krävs i slutet av årskurs 3 för godtagbara kunskaper och för olika betyg i slutet av årskurs
6 och 9 behöver man som lärare även göra en bedömning av vilken kunskapsnivå som det är rimligt att
begära av eleven i tidigare årskurser i förhållande till vad kunskapskraven anger. Som en följd av detta
kommer bedömningarna av elevernas kunskaper kunna variera under de mellanliggande terminerna, både
inom en skola eller sett över riket.

4.1 Bedöma en aktivitet
Klicka på den aktivitet som ska bedömas (i fallet under ett grupparbete som heter Inlämning 1), då
expanderar aktiviteten och kopplade elever visas under aktivitetsraden.

Markera en eller flera elever som ska bedömas utifrån aktivitetens kopplade kunskapskrav genom att
markera till vänster om elevens namn eller klicka på knappen Markera/Avmarkera alla. Bedömning går
även att genomföra genom att expandera en elevs kommentarsfält. Klicka på elevlisten för att expandera
elevens kommentarsfält. I kommentarsfältet är det fritt att redigera kunskapskravens text för att tydliggöra
bedömningen.
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4.2 Bedömning utifrån övergripande kunskapsutveckling
Bedömning kan alltid utföras på en övergripande nivå i samtliga årskurser, oavsett om man kopplat
kunskapskrav eller inte till aktiviteten. Skalan är alltid densamma med de tre nivåerna X, I och II.
Användaren klickar i platshållaren till vänster om elevens namn och får då möjlighet att välja vilken nivå
som eleven ska bedömas på.

4.3 Bedömning utifrån kunskapskrav
Önskas bedömning göras utifrån aktivitetens kopplade kunskapskrav klicka på aktuell nivå för valt
kunskapskrav, antingen i listformat eller direkt i platshållaren. Kunskapskravet med dess text, och ev nivå,
exporteras till elevens redigerbara kommentarsfält i texteditorn samt markeras i listan till höger om elevens
namn där platshållare finns för varje enskilt kunskapskrav. Det bedömda kunskapskravet markeras i den
platshållare som finns för det specifika kunskapskravet, vilket kan medföra att vissa platshållare förblir
tomma/vita eller gråa (då är inte det aktuella kunskapskravet utvalt för bedömning för vald aktivitet). Syftet
med detta är att senare kunna följa upp vilka kunskapskrav som ej behandlats i undervisningen.
Kunskapskraven i list- respektive matrisformat korrelerar alltid med varandra. Det går alltid att bedöma
övergripande kunskapsutveckling tillsammans med kopplade kunskapskrav.
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Texten till det bedömda kunskapskravet exporteras till elevens kommentarsfält där det finns möjlighet att
kommentarerna och redigera bedömningen på valfritt sätt, se bild nedan. Ovanför texten finns en
texteditor där man kan utföra de vanligaste operationerna för att hantera ett textdokument.

4.4 Bedöma lokalt/konkretiserat kunskapskrav
Ett lokalt/konkretiserat kunskapskrav är på något sätt redigerat jämfört med Skolverkets skrivelse, det visas
med streckad ram runt platshållaren, se ovan. Den eller de delar av kunskapskravet som är kopplad till
aktiviteten visas som vita platshållare, se nedan. De delar av kunskapskravet som inte är kopplad till
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aktiviteten förblir gråa. Markera den kunskapsnivå; E, C eller A, som eleven når i den aktuella delen av
kunskapskravet genom att klicka på nivån.

Den streckade ramen visas även i platshållaren efter elevnamnet för att indikera ett lokalt/konkretiserat
kunskapskrav, se ovan, (C-nivå). Jämför med nästkommande delen av kunskapskravet, (E-nivå), som inte har
en streckad ram. Det senare kunskapskravet, (E-nivå), är exakt detsamma som Skolverket skrivit det och har
därför ingen streckad ram i platshållaren.
Ställ muspekaren över plasthållaren för att visa innehållet av kunskapskravet, se nedan.

4.5 Delvis markerade kunskapskrav
I syfte att kunna tydliggöra vilka delar i ett kunskapskrav som eleven uppnått eller vad som behandlats kan
läraren markera delar av ett kunskapskrav för att tydliggöra vad man avser med bedömningen.
Markera först kunskapskravet som helt uppfyllt (i detta fallet A-nivå). Välj därefter att markera de delar av
kunskapskravet som anses uppfyllda och välj en annan färg för överstrykning i texteditorn. När detta är
gjort känner systemet själv av ändringen och markerar kravet som delvis uppfyllt (se bild).

IST AB · www.ist.com

29

4.6 Massoperationer för bedömning
I syfte att minimera klick i systemet och tidseffektivisera lärarens arbete kan läraren markera flera elever åt
gången för att skapa ett första underlag till bedömning. Markera då först aktuella elever och bedöm dessa
utifrån kunskapskraven i listformatet till höger.

4.7 Hantera bedömda aktiviteter
Bedömningen går att hantera på olika sätt, ex skriva ut, skriva individuella anteckningar, publicera etc. I
avsnittet nedan beskrivs mer ingående hur man går tillväga för att hantera de olika funktionerna.
4.7.1 Utskrifter
Systemet ger möjlighet att skriva ut bedömningen om så önskas. Välj valfri bedömning och välj Skriv ut.
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4.7.2
Läraranteckningar
Det finns möjlighet till att lägga till privata anteckningar vid bedömningen. Rättighet att läsa och redigera
anteckningar har enbart användare som skapat anteckningen, kollegor och vårdnadshavare ser ej
anteckningen. För att göra en anteckning skriv i fältet kopplat till Läraranteckningar som finns under
texteditorn. Anteckningarna autosparas kontinuerligt likt kommentarsfältet.
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4.7.3
Publicera bedömning/skapa översikt för kunskapsutveckling
Syftet med att publicera bedömningen är att visa aktiviteten och dess bedömning i Omdömets översikt för
elevens kunskapsutveckling, se bild nedan, samt att kunna kommunicera denna med vårdnadshavare och
elev.
Översikt för elevs kunskapsutveckling i Omdöme

Klicka på knappen Färdigbedömd för att publicera bedömningen i översikten för elevs kunskapsutveckling.
Elevlisten växlar till gul färg för att indikera att bedömningen är internt publicerad. För att åter igen få
redigeringsmöjligheter måste bedömningen aktiveras igen genom att trycka på knappen Editera
bedömning. I detta skede kan inte vårdnadshavaren eller eleven ta del av informationen.
4.7.4
Publicering för vårdnadshavare
Önskas publicering av bedömningen även för vårdnadshavare och elev välj då alternativet Visa elev/VH.
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5.

Omdöme (Gr)

Denna del beskriver hur man upprättar omdöme för elever. Aktiviteten Omdöme kan skapas antingen via
Arbetsrummet eller direkt i valt kursrum enligt tidigare beskrivning. Aktivitetstypen Omdöme har dock en
fördel då man enkelt kan se en översikt på bedömda aktiviteter för att ha ett bra underlag inför skapandet
av omdömet över elevens samlade kunskapsnivå. Aktiviteten kommer här att beskrivas närmre.
5.1
Elevens omdöme
Beroende på vilken kursplan som är vald till aktiviteten i Arbetsrummet alternativt vilket kursrum som är
valt ser processen lite annorlunda ut. I ett kursrum har användaren möjlighet att snabbskapa ett omdöme.
Ett snabbskapat omdöme får automatiskt samtliga kunskapskrav kopplat till aktiviteten och samtliga elever i
undervisningsgruppen blir kopplade till aktiviteten. Omdömet är direkt förberett för att börja skapas på
elevnivå.

Väljer användaren i stället att skapa omdömet enligt tidigare beskrivet arbetssätt måste eventuella
kunskapskrav kopplas på manuellt.
När omdömet skapats visas alla kopplade elever i undervisningsgruppen upp i en lista med tomma
platshållare (vita rutor) före och efter elevens namn. Rutan till vänster om elevens namn motsvarar elevens
övergripande kunskapsutveckling i aktuellt ämne. Aktuellt ämne är vald kursplan för stadiet. Rutorna till
höger motsvarar varje mening i ämnets och stadiets kunskapskrav för summativ bedömning. Om
användaren klickar på ikonen med två pilar mot varandra längst ut till höger möjliggörs arbete i
helskärmsläge.

5.2

Samarbeta och sambedöma omdömen

Om man är flera lärare som ska kunna redigera samma aktivitet samt kunna sambedöma samma elever på
samma kurs se kap 8.6 Samarbete och sambedömning genom delning samt logiken för delning kap. 8.6.1.

5.3

Översikt av elevens kunskapsutveckling över tid

Applikationen möjliggör en kraftfull översikt av elevens kunskapsutveckling över tid. Översikten kan
användas som underlag till omdömet och/eller betyget i aktuellt ämne/kurs då den visar bedömningen på
varje enskild aktivitet från planering och bedömning. För att ta del av översikten av elevens
kunskapsutveckling leta upp aktuell elev i omdömesdelen. Expandera/öppna elevens kommentarsfält.
Under kommentarsfältet finns x antal terminslister beroende på om någon bedömning eller omdöme har
publicerats. OBS! För att det ska dyka upp aktivitetsbedömning i terminslisten måste det ha föregåtts av
färdigbedömda aktiviter annars lämnas listen tom. Här finns möjlighet att titta på respektive aktivitet och
bedömningen som är gjord för eleven.
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Bilden nedan visar elevens kunskapsutveckling (bedömda aktiviteter) i tidsintervallet 2015-08-01 till 201512-31 . Aktiviteterna visas i kronologisk ordning, den äldsta aktiviteten visas längst ner och de senaste längst
upp. I denna vy finns möjlighet att göra en helhetsbedömning av elevens kunskaper i ämnet i form av
omdöme eller betyg.

Detta görs utifrån respektive del av kunskapskrav. I exemplet nedan ser vi att bedömning har gjorts 4
gånger i ämnet, varav 3 gånger på den tredje delen/meningen av aktuellt kunskapskrav och den femte
delen/meningen har bedömts 1 gång osv. Vi kan även se att eleven tre gånger under terminen har uppvisat
kunskaper på den tredje delen/meningen av kunskapskravet på en nivå som motsvarar E-nivå, C-nivå och en
gång på A-nivå.

Med stöd av underlaget i form av de bedömda aktiviteterna kan läraren bedöma helheten av elevens
kunskaper och sammanfatta kunskapskravet del för del. Underlaget kan med fördel även användas för
betygssättning i de årskurser det är aktuellt.
Vill användaren se närmre på den bedömda aktiviteten kan man enkelt expandera den genom att klicka på
listen för att se den detaljerade bedömningen.

5.4

Upprätta bedömning i fliken Kunskapsbedömning

Detta sker enligt samma metodik och logik som tidigare beskrivet under punkten 4.1 med underpunkter.
Undantaget är om användaren vill skapa underlag för att kunna få fram Skolverkets omdömesblankett med
tillhörande kommentarer. Det beskrivs under följande punkt.
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5.5

Hantera Skolverkets omdömesblankett i Omdöme (Gr)

Den övergripande bedömningen kan även användas för att exportera till Skolverkets omdömesblankett.
Matrisen och dess innehåll för elevens kunskapsutveckling är direkt hämtad från Skolverkets
omdömesblankett.
5.5.1
Upprätta omdöme i Skolverkets omdömesblankett
Använd den övergripande bedömningen i respektive ämne för att dokumentera elevens
kunskapsutveckling. För att kunna göra bedömningen av eleven klickar användaren på platshållaren till
vänster om elevens namn aktuell nivå på respektive elev.

Bedömningen enligt den övergripande skalan och en eventuell Ämnesspecifik kommentar exporteras
automatiskt till Skolverkets omdömesblankett om man väljer att skriva ut en sådan.

För att skriva ut Skolverkets omdömesblankett måste klassföreståndaren skapa en aktivitet av typen
Utvecklingssamtal och där välja att skriva ut omdömesblanketten under respektive elev.
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5.6

Bedömning utifrån ämnets/kursens kunskapskrav

Det finns två möjligheter att skapa omdömen baserat på ämnets/kursens kunskapskrav, dels utifrån
kunskapskravets olika meningar i listformat, dels direkt i platshållaren som tidigare beskrivet.
5.6.1
Kunskapskrav – lista
För att exportera text för ett kunskapskrav till kommentarsfältet i omdömet klicka först på den elev som ska
få omdöme. Klicka på aktuell kunskapskvalitet för kunskapskravet under fliken Kunskapsbedömning. Även
här kan markering göras för elev som inte når kunskapskravet. Luckan i meningen illustrerar värdeordet för
kunskapskraven; E, C och A.

Kunskapsbedömning
Klicka på önskad kunskapskvalitet för att exportera textinnehållet till elevens omdöme. Övergripande
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bedömning visar hur elevens kunskapsutveckling är på en ämnes-/kursnivå utifrån aktuell årskurs/kurs och
kunskapskrav. Det är samma nivåer för samtliga årskurser i grund- och gymnasieskolan.
Elevens omdöme
Texteditor med redigerbart omdöme. Använd ikonerna i texteditorn för önskad funktion.

5.6.2
Massoperation för bedömning
För att samtidigt mata in samma bedömning på flera elever markera aktuella elever till vänster om
elevnamnet. Klicka sedan på önskad övergripande bedömning och/eller aktuell nivå för ett kunskapskrav.
För att eventuellt redigera elevens omdöme expandera aktuell elev genom att klicka på elevraden. Detta
finns tidigare beskrivet under punkten 4.5.1.
5.6.3
Läraranteckningar
Det finns möjlighet till att lägga till privata anteckningar vid upprättandet av en elevs omdöme. Rättighet att
läsa och redigera anteckningar har enbart användare som skapat anteckningen, kollegor och
vårdnadshavare ser ej anteckningen. För att göra en anteckning skriv direkt i fältet för Läraranteckningar
under texteditorn. Anteckningarna autosparas kontinuerligt likt omdömet.
5.6.4
Skicka/publicera omdöme internt/till utvecklingssamtalet
För att internt skicka vidare informationen för att den ska kunna listas under aktiviteten Utvecklingssamtal
måste användaren markera aktiviteten som Färdigbedömd alternativt Visa elev/VH. Vid valt alternativ
Färdigbedömd, växlar elevlisten färg från grå till gul. Vid detta tillfälle har inget publicerats för elev eller
vårdnadshavare. Omdömet går inte att redigera i detta läge. För att kunna redigera omdömet igen klicka på
aktuell/a elev/er och Editera bedömning. För att markera eller avmarkera alla elever klicka på ikonen
Markera/avmarkera alla.
5.6.5
Differentierad visning för vårdnadshavare och elev
Önskar användaren att visa omdömet även för vårdnadshavare markera då önskad elev/elever och Visa
elev/VH – Färdigbedömd. Här kan användaren välja att visa vissa elevers omdömen för elev/VH (gröna)
medan andra enbart är bedömda för internt bruk (gula).
5.6.6
Massoperation för att Färdigbedöma ett omdöme
Markera de elever vars omdöme ska publiceras antingen genom att markera eleven till vänster om
elevnamnet eller på ikonen Markera/avmarkera alla. För att publicera markerade elevers omdöme klicka på
Färdigbedömd. Omdömen publiceras då enbart internt och endast på de elever som har något bedömt. Om
omdömena även ska publiceras för vårdnadshavare välj vilka elever vars omdöme ska publiceras, se
avsnittet ovan Differentierad visning för vårdnadshavare.
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5.6.7
Editera bedömning (omdöme) för en elev
För att redigera ett publicerat omdöme måste omdömet först avpubliceras genom att klicka på Editera
bedömning i elevens omdömesvy. Alternativt genom att markera flera elever för att genomföra en
massoperation enligt tidigare.
5.6.8
Utskrift av omdöme
Expandera elevvyn och klicka på Skriv ut.

5.6.9
Massoperation för utskrifter
Markera de elever vars omdöme ska skrivas ut. För att samtidigt markera samtliga elever klicka på
Markera/avmarkera alla. Skriv ut markerade elevers omdöme genom att klicka på ikonen Skriv ut
bedömning överst i elevlistan.

Sidbrytning sker efter varje ämnes omdöme. Sidbrytning sker för varje ämne.
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6 Utvecklingssamtal - Mentorsrummet
Denna del beskriver hur man upprättar dokumentation för elevens utvecklingssamtal och/eller den
framåtsyftande planeringen. Klassföreståndare/mentor samt vårdnadshavare har god översikt i samtliga
ämnen/kurser för elevens/barnets kunskapsutveckling.

6.1

Skapa aktivitet för Utvecklingssamtal

För att mentorn ska kunna samla upp alla publicerade omdömen under en specifik omdömesperiod
behöver mentorn skapa aktiviteten Utvecklingssamtal i mentorsrummet.
Namnge utvecklingssamtalet, ex HT -15 och välj ett datum då aktiviteten upprättades, detta går att redigera
vid senare tillfälle. Datumet anger var i tidslinjen aktiviteten kommer att hamna. Klicka sedan på Skapa ny
aktivitet. Då skapas en internt publicerad aktivitet för utvecklingssamtalet, se nedan. (Bild 1) Väljer
användaren att skapa aktiviteten via snabbknappen Skapa utvecklingssamtal skapas aktiviteten med
samtliga elever kopplade och är direkt redo för att börja genomföra samtal med eleverna. (Bild 2)
Bild 1

Bild 2

Samtliga elever i mentorsrummet/klassföreståndarrummet blir kopplade till aktiviteten och
mentorn/klassföreståndaren kan se vilka ämnen/kurser eleven ska ha omdömen i om man klickar
någonstans på det gula fältet.
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6.2

Publicerade omdömen i utvecklingssamtalet

I elevraden visas publicerade ämnes/kurser övergripande kunskapsutveckling. Här framgår om eleven
riskerar att inte nå kunskapskraven i ämnet/kursen, vilket då är rödmarkerat. För att erhålla en beskrivning
av den övergripande kunskapsutvecklingen för ämnet/kursen för muspekaren över aktuellt ämne/kurs. Det
finns tre nivåer för ämnets/kursens kunskapsutveckling; Otillräckliga, Godtagbara och Mer än godtagbara
kunskaper. Det är samma skala för alla årskurser i grund- och gymnasieskolan, se nedan.
Gr

Gy
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6.3

Visa tidigare omdömen och utvecklingssamtal

För att se tidigare terminers omdömen och utvecklingssamtal kan mentorn/klf och rektor enkelt ställa in
mellan vilka tidsintervall aktiviteten ska hämta upp omdömen ifrån. Utvecklingssamtalets datumspann
anger vilka omdömen som ska visas för aktiviteten. Datumspannet kan redigeras genom att föra
muspekaren över raden, då visas en liten redigeringspenna. Alla kursers omdömesaktiviteter med ett
skapandedatum som infaller under utvecklingssamtalets datumspann och som har publicerats från
undervisande lärare visas i aktuellt utvecklingssamtal. Omdömesaktiviteter som skapats utanför
utvecklingssamtalets datumspann visas aldrig, oavsett publiceringsstatus.

Mentor/Klf och rektor vid grundskolan kan på detta sätt ta del av samtliga äldre omdömen under elevens
dokumenterade utvecklingssamtal.
6.3.1
Logik för vilka kurser som visas hos en elev
De kurser som är aktiva i Extens, (1), under angiven period, se datumspannet i aktivitetshuvudet, i detta fall
2015-01-01 till 2015-06-30. Här spelar det ingen roll om något omdöme har publicerats eller inte. Syftet
med detta är att mentorn ska kunna följa upp vilka undervisande lärare som har gjort färdigt och publicerat
omdömen hos en elev. Gråa kursrutor visar att inget omdöme har färdigställts/publicerats och färgade
kursrutor visar att ett omdöme i aktuell kurs har färdigställts och publicerats.

6.4

Hantera utvecklingssamtal

Mentorn/klassföreståndaren kan upprätta dokumentation över ett utvecklingssamtal tillsammans med elev
och vårdnadshavare. I utvecklingssamtalet har man tillgång till publicerade omdömen som ligger till grund
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för samtalet. För att dokumentera utvecklingssamtalet klicka på elevraden för att expandera elevvyn och
dokumentera direkt i editorn. Allt sparas per automatik.

6.4.1
Elevutskrift
För att skriva ut en elevs utvecklingssamtal och/eller omdöme expandera elevvyn för aktuell elev/omdöme
och gör samma procedur som ovan.

6.4.2 Skicka/publicera utvecklingssamtal/framåtsyftande planering
För att publicera dokumentationen över utvecklingssamtalet för undervisande lärare samt för
vårdnadshavare klicka på ikonen Visa elev/VH. Dokumentationen visas då i elevens översikt för
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kunskapsutveckling i huvudmenyn Omdöme. När dokumentationen är publicerad blir elevraden
grönmarkerad.

Publicerat utvecklingssamtal är ej redigerbart. För att åter kunna redigera dokumentet klicka på Editera
samtal.

6.5

Hantera Skolverkets omdömesblankett i Utvecklingssamtal (Gr)

I menyn Utvecklingssamtal kan mentorn/klf dokumentera skolans insatser inför ett utvecklingssamtal samt
exportera dokumentationen till Skolverkets omdömesblankett, allt funktionalitet erhålls under respektive
elev och är beskriven under punkten 6.4.
6.5.1
Skolans insatser
Skolverkets allmänna råd, 2013, för utvecklingssamtalet, s. 15, föreskriver att; Valet av insatser för att
främja elevens utveckling kan ha föregåtts av en diskussion i till exempel arbetslaget och med
representanter för elevhälsan så att samtliga undervisande lärare når en samsyn om vilka specifika insatser
som gynnar elevens utveckling. Skolans insatser kan mentor/klf dokumentera i fältet Skolans insatser under
menyn Utvecklingssamtal på varje enskild elev, se bild nedan. Detta kan sedan presenteras för elev och
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vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet samt exporteras till Skolverkets omdömesblankett.
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6.5.2

Export till Skolverkets omdömesblankett

Det finns möjlighet att exportera alla publicerade omdömen samt Skolans insatser direkt till Skolverkets
omdömesblankett. Samtliga publicerade omdömen utifrån ämnets övergripande kunskapsutveckling
kryssas i mallen samt gjorda ämnesspecifika kommentarer och dokumentationen för skolans insatser. De
ämnesspecifika kommentarerna och skolans insatser är fullt redigerbara i mallen. Klicka på Visa utskrifter.
Klicka därefter på Skriv ut under rubriken Skolverkets mall.
Klicka på Visa/dölj utskrifter

Exempel på färdig export/utskrift till Skolverkets omdömesblankett
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6.5.3 Skolverkets blankett för den framåtsyftande planeringen

Det finn möjlighet att i utvecklingssamtalet på respektive elev dokumentera på skolverkets
blankett för den framåtsyftande planeringen. Den finns tillgänglig när man expanderar en
elevs utvecklingssamtal.

IST AB · www.ist.com

46

5.1.1

Export till Skolverkets omdömesblankett

6 Elevhälsa – Utredning och Åtgärdsprogram
En enhetsadministratör kan skapa aktiviteterna Åtgärdsprogram och Utredning i något av rummen
Enhetsadministratör alternativt Elevhälsa.
Om användaren väljer att skapa aktiviteterna i rummet Enhetsadministratör måste användaren koppla
aktuell/berörd elev till aktiviteten genom att först söka fram elevens namn i sökfältet och därefter skapa
önskad aktivitet (Bild 1). Här är det också viktigt att uppmärksamma på att användaren aktivt väljer att
klicka på knappen Lägg till elev i urval för att rätt elev ska knytas till aktiviteten.
Bild 1
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När eleven är kopplad väljer användaren vilken typ av aktivitet som ska skapas och fortsätter i processen.
Bild 2

Därefter kan aktiviteten designas och utformas enligt önskemål. Här har man också möjlighet att koppla på
fler lärare som på något vis ska vara med i framtagandet av exempelvis en Utredning eller ett
Åtgärdsprogram. (Bild 3)
Bild 3

Om användaren i stället väljer att skapa aktiviteten i rummet Elevhälsa finns endast möjligheten att välja
aktivitetstyp via snabbknapparna. Det är viktigt att användaren först kopplar på aktuell elev och därefter
väljer vilken aktivitetstyp som ska skapas, detta för att eventuella mallar som har skapats i systemet då
aktiveras och kan väljas i dropplistorna. (Bild 4)
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Bild 4

Respektive mentor/klassföreståndare kan enkelt se vilka elever i klassen som har ett upprättat
Åtgärdsprogram alternativt aktiviteten Anpassningar knutet till sig. Detta sker via ikoner efter elevens
namn i elevöversikten. Ikonerna är klickbara och undervisande lärare kommer enkelt åt upprättad
dokumentation. (bild 5 +6)
Bild 5
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Bild 6
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7 Enhetsadministratör
7.1 Rummet enhetsadministratör
Har Dexter SYSadmin tilldelat någon rollen ”Enhetsadministratör” har den personen ett rum som heter
Enhetsadministratör. (manual till Dexter SYSadmin finns på IST:s kundstöd).

I detta rum har man tillgång till alla aktiviteter som är skapade på en enhet. Man har full läs och
skrivrättighet och det går att filtrera på samma sätt som det går i Arbetsrummet.
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7.2 Söka efter elever som inte finns kvar
i Extens
En enhetsadministratör kan söka fram bedömningar och aktiviteter som är kopplade till en elev som av
någon anledning inte finns kvar i Extens. I rummet Enhetsadministratör söker man i fältet Elevurval och lägg
till elev i urval. Man söker på personnummer. Elevens namn kommer inte finnas kvar utan den kommer stå
t.ex. ”Borttagen elev – 040112” överallt där personen dyker upp i aktiviteter och bedömningar.
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8 Aktivitetsöversikt (läsrättighet)
Har Dexter SYSadmin tilldelat någon rollen ”Aktivitetsöversikt” har den personen ett rum som heter
Aktivitetsöversikt. (manual till Dexter SYSadmin finns på IST:s kundstöd).

I detta rum har man tillgång till alla aktiviteter som är skapade på en enhet och som är gul-eller
grönpublicerade. Man har endast läsrättighet och det går att filtrera på samma sätt som det går i
Arbetsrummet.

9 Kalenderprenumeration
För att kunna skapa en kalenderprenumeration behöver man ha skapat minst en kommande aktivitet av de
aktiviteter man vill ha med i prenumerationen. Nedan är det skapat en aktivitet av typen prov och det är gjort
för klass 6a. Den informationen som kommer finnas i kalenderprenumerationen är aktivitetens titel. Här han
man valt att skriva ”6a Ma Prov kap 3”.

I rummet Kalenderprenumeration kan man sedan skapa själva prenumerationen. Först måste man välja
vilken publiceringsnivå man vill att aktiviteterna i kalendern ska ha. OBS! Är prenumerationen till elever och
vårdnadshavare måste man välja Publicerad externt se bild nedan.
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Därefter väljer man vilken klass som man vill skapa en prenumeration för (1). Klicka sedan på ”Hämta
aktiviteter”(2). Då kommer alla kommande aktiviteter för den klassen att visas. Man får sedan filtrera fram
den typen av aktiviteter som man vill ska vara med i kalenderprenumerationen. I detta fall ”Prov” (3), men
man kan lägga till alla typer av aktiviteter man vill ha med. Klicka sedan på ”Skapa ny prenumeration”(4).

Ge kalendern ett namn och klicka på spara.
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Man får då upp en ruta med instruktioner hur man kan prenumerera på denna kalendern i olika typer av
enheter.

Så här ser kalenderhändelsen ut i en Outlook kalender
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10

Manual och versionsinformation

Klicka på bokikonen längst upp i listen för att hämta manualen.

För att se aktuell version se till vänster om Dexter OU - IST lärande, i detta fall version 1.4.0.

11

Nya språket lyfter (Gr-tillval)

Det finns möjlighet att köpa licens för Skolverkets bedömningsstöd i svenska åk 1-6, Nya språket lyfter.
Finns licensen inläst i systemet har undervisande lärare som undervisar i ämnet svenska i årskurserna
mellan 1 och 6 eller en undervisningsgrupp med svenska i årskurserna 1-3 och 4-6 möjlighet att använda
bedömningsmaterialet under omdöme på elevnivå. Bedömning görs genom att man klickar på aktuella
observationspunkter och avstämningar.

11.1 Utskrift av Nya språket lyfter
För att skriva ut bedömning utifrån Nya språket lyfter expandera en elevlist och klicka på Visa utskrifter. Här
finns ett alternativ som heter Nya språket lyfter, markera detta alternativ och klicka på Skriv ut.

12
Bilagor – Styrdokumenten och
skolverkets svar på frågor
1. Skollagen
Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens utveckling. Den
som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget.
Enligt 3 kap. 4 § skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens
utveckling.
Enligt 3 kap. 15 § skollagen ska eleverna informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättningen.

2. Läroplanen
Enligt läroplanen ska skolan klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan
ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är
tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till
inflytande och påverkan.
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Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och
kunskapsutveckling. Enligt läroplanen ska läraren utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn.

3. Allmänna råd
Nedan visas ett utdrag ur de allmänna råden gällande planering och bedömning för grundskolan respektive
gymnasieskolan.
a. Grundskolan
Planering och
Lärare bör vid planeringen av undervisningen
 tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas
mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att
eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,
 identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella
arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,
 skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge
återkoppling på deras arbete,
 välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de
övergripande målen i läroplanens andra del,
 utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,
 utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen
ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen, samt
 samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig
för eleverna.
Kunskapsbedömning och betygssättning
Lärare bör
 kontinuerligt analysera de kunskaper som eleven visar utifrån vad som behandlats i
undervisningen, för att kunna göra helhetsbedömningar av kunskaperna och jämföra dessa med
kunskapskraven,
 använda sig av ändamålsenliga bedömningsformer som ger eleverna goda möjligheter att visa sina
kunskaper på olika sätt,
 tillsammans på skolenheten regelbundet analysera och diskutera hur olika elevprestationer bedöms
i förhållande till kunskapskraven,
 vid bedömningen av om eleven ska få betygen D respektive B utgå från kursplanens syfte och
centrala innehåll för att identifiera och analysera vilka delar av det överliggande kunskapskravet
som elevens kunskaper motsvarar,
 som stöd för bedömningen av elevernas kunskaper jämföra resultaten på de nationella
ämnesproven med den egna dokumentationen och analysera skillnader och likheter i resultaten,
samt
 samråda med rektorn och andra berörda lärare inför beslut om att, vid särskilda skäl, bortse från
enstaka delar av kunskapskraven för en elev.
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Dokumentation
Lärare bör
 dokumentera sina planeringar och uppföljningar så att de ger stöd för att
– genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen,
– kommunicera med elever och vårdnadshavare vad som är syftet med undervisningen och hur den ska
genomföras,
 använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas
kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever
och vårdnadshavare, samt
 se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter.
b. Gymnasieskolan
Planera för bedömning
LÄRARE BÖR VID PLANERINGEN AV UNDERVISNINGEN
1. tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas
mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att
eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,
2. identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella
arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,
3. skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och fortlöpande ge
återkoppling på deras arbete,
4. förvissa sig om att eleverna får tillräcklig information för att förstå vilka kunskaper de ska ges
möjlighet att utveckla samt hur de ska få visa sina kunskaper,
5. tillsammans med eleverna diskutera planering och genomförande av undervisning och
kunskapsredovisningar, samt
6. samordna planeringen av kunskapsredovisningar med andra lärare.
Undervisa och bedöma
LÄRARE BÖR
1. fortlöpande analysera de kunskaper som eleven visar för att kunna göra helhetsbedömningar av
kunskaperna och jämföra dessa med kunskapskraven,
2. fortlöpande ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och
tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare,
3. använda sig av ändamålsenliga och varierade bedömningsformer,
4. se till att undervisningen ger eleverna möjlighet att lära sig bedöma sina studieresultat och sina
utvecklingsbehov, samt
5. tillsammans med andra lärare regelbundet analysera och diskutera hur olika elevprestationer
bedöms i förhållande till kunskapskraven.
Dokumentera och informera
LÄRARE BÖR
1. dokumentera sin planering så att den ger stöd för att följa upp och utvärdera undervisningen och
elevernas kunskapsutveckling,
2. använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas
kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever
och vårdnadshavare, samt
3. se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter.
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4. Skolverkets frågor och svar, ”Lokala kunskapskrav”
Ska vi skriva ”lokala kunskapskrav” för att konkretisera de nationella kraven för eleverna på
momentet/projektet/provet?
Eftersom det i skollagen tydligt anges att bedömningar som ligger till grund för betygen ska göras i
förhållande till de nationella kunskapskraven bör skolan inte skriva några ”lokala kunskapskrav”. Med
”lokala kunskapskrav” avses här en omskrivning eller specificering av de nationella kunskapskraven. Det
finns risk för att ”lokala kunskapskrav”, i denna bemärkelse, går utöver eller förminskar de nationella
kunskapskraven som bedömning och betygssättning ska utgå från. Gemensamma ”lokala kunskapskrav” på
en skola kan vidare styra undervisningen mycket kraftigt och begränsa den valfrihet som läroplan, samt
kurs- och ämnesplaner med tillhörande nationella kunskapskrav ger lärarna.
Läraren ska enligt skollagen informera eleverna om de grunder som tillämpas vid betygssättningen. I
samband med att läraren tillsammans med sina elever gör en planering av undervisningen identifierar hon
eller han också vilka delar av de nationella kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella
arbetsområdet och avgör hur eleverna ska få visa sina kunskaper. Läraren kan konkretisera och exemplifiera
hur eleverna kan uppvisa de kunskaper som enligt de nationella kunskapskraven krävs för olika betyg.
3 kap. 15 §, 10 kap. 19-20 §§, 11 kap. 22-23 §§, 12 kap. 19-20 §§, 15 kap. 24 §, 18 kap. 20 §, 20 kap. 26-27
§§ skollagen (2010:800)
Källa: http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/betygssattning1.173341#listAnchor1.178222

5. Skolverkets bedömningsstöd, Betygsskalan och betygen B och D
Den process som beskrivs i stödmaterialet har visat att läraren behöver ta ställning till med vilken kvalitet
eleven visat sina kunskaper i kunskapskravens olika delar. När en elev har kunskaper på olika kvalitativa
nivåer behöver läraren analysera elevens kunskapsprofil närmare, för att avgöra om betyget B eller D kan
vara det rätta. När läraren värderar om eleven har uppfyllt det överliggande kunskapskravet ”till över
vägande del” utgår läraren från två frågor:
1. Hur omfattande delar av det överliggande kunskapskravet har eleven uppfyllt?
2.

Hur betydelsefulla utifrån syfte och centralt innehåll är de delar som eleven har uppfyllt i det
överliggande kunskapskravet?

Ref, s. 17

6. Skollagen
Gr, enligt 3 kap. 4 § skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens
utveckling.
Gr, enligt 10 kap. 12 § skollagen ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare minst en gång varje termin
ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt
om vilka insatsaser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som
möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering
av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven får
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undervisning i. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 3 kap. 9
§.
Gr, enligt 10 kap. 13 § skollagen ska läraren i årskurs 1–5 en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, i
en skriftlig individuell utvecklingsplan

ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven
får undervisning i, och

sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så
långt som möjligt inom ramen för läroplanen.
Grsä, enligt 11 kap. 16 a § skollagen ska läraren i årskurs 6–9 i grundsärskolan, om eleven får undervisning i
ett ämnesområde eller ett ämne som eleven eller vårdnadshavaren inte begär betyg i, en gång per läsår vid
ett av utvecklingssamtalen, i en skriftlig individuell utvecklingsplan



ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i ämnesområdet eller
ämnet, och
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så
långt som möjligt inom ramen för läroplanen i det ämnesområdet eller ämnet.

Gy, enligt 15 kap. 20 § skollagen Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad
information om elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). En elevs
vårdnadshavare ska få sådan information som avses i första stycket.

6.1

Allmänna råd

6.1.1
Grundskolan
Utvecklingssamtalet
Rektorn bör

skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet med utvecklingssamtalet.
Läraren bör

ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren som präglas av
respekt och förtroende mellan parterna,

ge möjlighet till ömsesidig information mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren så att samtalet
bildar utgångspunkten för hur skolans ska främja elevens fortsatta utveckling, samt

tydliggöra vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att eleven ska nå kunskapskraven
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.
Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Rektorn bör

skapa förutsättningar för att tillsammans med lärarna utveckla arbetet med den skriftliga individuella
utvecklingsplanen, samt

tillsammans med lärarna utveckla ändamålsenliga former för dokumentation som kan användas i den
skriftliga individuella utvecklingsplanen.
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Läraren bör utforma den skriftliga individuella utvecklingsplanen så att den

stärker elevens och vårdnadshavarens delaktighet för att ge eleven ökade möjligheter att ta ansvar för
sin utbildning,

utgår från lärarens sammanställda information om elevens kunskaper i förhållande till kunskaps
kraven,

ger tydlig information om eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts,

utgår från elevens styrkor, förutsättningar och intressen och uttrycker positiva förväntningar på eleven
med tilltro till elevens möjligheter att utvecklas,

tydliggör vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att eleven ska nå kunskapskraven
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen, samt

tar hänsyn till elevens integritet.

6.1.2

Gymnasieskolan

LÄRARE BÖR
1. dokumentera sin planering så att den ger stöd för att följa upp och utvärdera undervisningen och
elevernas kunskapsutveckling,
2. använda sig av effektiva rutiner och former för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper
och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och
vårdnadshavare, samt
3. se till att dokumentationen av elevernas kunskaper inte innehåller integritetskänsliga uppgifter.
REKTORN BÖR
4. skapa förutsättningar för och stödja lärarna i arbetet med att utveckla effektiva rutiner och former för
dokumentation, samt
5. samordna formerna för dokumentation och information inför utvecklingssamtalen.

Handbok & Utbildningsmaterial
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