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Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp

Pedagogik

Utbildningsområde

Undervisningsområdet 100.0 %

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
-beskriva, analysera och värdera olika former av dokumentation, betyg, bedömning och
utvärdering av elevers lärande
-redogöra för grundläggande statistiska begrepp
Färdighet och förmåga:
-tillämpa och kritiskt granska olika former av dokumentation, betyg, bedömning och
utvärdering av elevers lärande
-använda digitala verktyg som resurs för pedagogisk dokumentation av elevers lärprocesser
och utvärdering av verksamheten
-tolka och förstå statistiska tabeller samt kunna göra enklare analyser av kvantitativa data
Värderingar och förhållningssätt:
-värdera statistiska data och metoder i relation till utvärdering av skolresultat i ett svenskt
och internationellt perspektiv

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Kursens innehåll

I kursen behandlas olika former av dokumentation, betyg och bedömning med relevans för ett
framtida professionsutövande ur ett historiskt och nutida perspektiv. Tonvikt läggs vid frågor
gällande lärares bedömningar i relation till externa bedömningar av skolors arbete och
resultat. Vidare behandlas praktiska och etiska överväganden kopplade till betyg, bedömning
och utvärdering. I kursen behandlas skillnader mellan formativ och summativ bedömning med
tonvikt på den formativa bedömningen som ett sätt att följa elevens lärprocesser.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fältstudier och workshops

Förkunskaper

UVK 30 hp samt 60 hp ämnesstudier

Examinationsform

Muntlig och skriftlig examination

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Pedagogisk dokumentation, bedömning och
utvärdering med inri

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

