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Kompetensutveckling hos Liber 29-30
oktober: Bedömning, dokumentation och
betygssättning
2011 var det största reformåret i skolans historia. Styrdokumenten ställer nya
krav på dig som lärare och skolledare. Vi vet att ni nu arbetar för fullt ute på
skolorna med att implementera allt det nya. Säkert är det så att ni i det
arbetet stöter på många frågor och problem. Vi vill därför erbjuda er
kompetensutveckling inom de viktiga områdena bedömning, dokumentation
och betygssättning. Till vår hjälp har vi tagit några av Sveriges främsta
forskare och lärarutbildare.
Föreläsare:
ANNA PALMER är lektor i barn och ungdomsvetenskap och undervisar på
lärarutbildningen vid Stockholms universitet.
PER MÅHL är sakkunnig inom betygssättning och bedömning. Han har arbetat
som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit ett flertal
böcker och artiklar om betygssättning och bedömning.
BENGT SELGHED är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik,
sektionen för lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad.
Läs mer:
Hur blir man matematisk?
Betygssättning - en handbok
Prov och arbetsuppgifter - en handbok
Betygen i skolan
Du kan välja att delta en av eller båda dagarna!

Måndag 29 oktober: Kunskapsbedömning och dokumentation enligt LGR 11
(huvudsakligen för grundlärare, som undervisar i årskurs 1-6 och skolledare)
Tisdag 30 oktober: Bedömning och betygssättning enligt LGR 11/LGY11
(huvudsakligen för ämneslärare på högstadiet och gymnasiet och skolledare)
Är det något speciellt du vill ha svar på? Skriv din fråga till föreläsarna när du
anmäler dig!
Fortbildningsdagarna är kostnadsfria, men anmälan är bindande. Avbokning
måste ske senast 23 oktober. Vid senare/ej avbokning tas en avgift om 495 kr
ut. Antalet platser är begränsade. Vi behöver din anmälan senast 23 oktober.
Välkommen till Liber på Råsundavägen 18 i Solna, 29-30 oktober!
Dag 1
9:15 Registrering och frukost
10:00-11:30 Pedagogisk dokumentation – Anna Palmer
11:30-12:00 Frågestund och diskussioner
Lunch
13:00-14:30 Kunskapsmål och bedömning – Per Måhl
14:30-15:00 Frågestund, diskussioner och fika
Läs mer och anmäl dig här!

Dag 2
9:15 Registrering och frukost
10:00-11:30 Konsten att sätta betyg – Per Måhl
11:30-12:00 Frågestund och diskussioner
Lunch
13:00-14:30 Betygen i skolan – Bengt Selghed
14:30-15:00 Frågestund, diskussioner och fika
Läs mer och anmäl dig här!

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill
inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som
digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och
professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se
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