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Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod UKA001

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Utbildningsområde Undervisningsområdet 100.0 %

Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- diskutera skolans kunskapsuppdrag gällande bedömnings- och betygsaspekter och hur detta
förändrats över tid
 - jämföra och analysera olika sätt att bedöma kunskap och kunskapsutveckling
- identifiera och jämföra olika typer av pedagogiska utvärderingar
 
Färdigheter och förmågor
- planera, genomföra och utvärdera bedömning och betygsättning
 - kommunicera och förklara för elever och föräldrar grunder för bedömning i relation till mål
 - använda IT för digital pedagogisk dokumentation och formativ bedömning
 
Värderingar och förhållningssätt
- analysera bedömning i relation till yrkesetiska överväganden

Kursens innehåll I kursen behandlas kunskapsbedömningar i ett utbildningshistoriskt, nationellt och

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKA001&revisionId=3219&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKA001&revisionId=4641&lang=sv
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internationellt perspektiv. Vidare behandlas betygssystem och skolans styrning och politiska
aspekter av detta. Några centrala begrepp är kunskap, lärande, betyg och bedömning.
Dessutom behandlas teorier om och modeller för kunskapsbedömning, betygsättning och
pedagogisk dokumentation. I kursen finns även moment av tillämpad kunskapsbedömning,
metoder, etiska överväganden och didaktiska perspektiv på bedömning och betygsättning.
Dessutom lyfts IT som ett verktyg för pedagogisk dokumentation och kunskapsbedömning.
 

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper Studier inom ämneslärarprogrammet omfattande 30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) samt 90 hp i ett undervisningsämne och 60 hp i det andra undervisningsämnet.
 
För studerande med inriktningen 7-9 krävs 30 hp inom UVK samt 60 hp i ett
undervisningsämne och 60 hp i ytterligare ett undervisningsämne.

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Betyg och bedömning 7,5 hp Betyg: AF


