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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 pedagogisk dokumentation och
betygsliknande omdömen av elevers lärande
 
Färdigheter och förmåga:
-tillämpa och kritiskt granska olika former av pedagogisk dokumentation, bedömning och
utvärdering av elevers lärande
-använda IKT som resurs för pedagogisk dokumentation av barns lärprocesser och
utvärdering av verksamheten
 
Värderingar och förhållningssätt:

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKG506&revisionId=2960&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=UKG506&revisionId=5012&lang=sv
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-värdera statistiska data och metoder kopplade till bedömning och utvärdering i ett svenskt
och internationellt perspektiv

Kursens innehåll Kursen behandlar pedagogisk dokumentation, bedömning och utvärdering med relevans för
det framtida professionsutövandet ur ett historiskt och nutida perspektiv. En tonvikt läggs vid
frågor som behandlar hur lärares bedömningar av elever förhåller sig gentemot externa
bedömningar av skolors arbete och resultat. Vidare behandlar kursen praktiska och etiska
överväganden kopplade till pedagogisk dokumentation, bedömning och utvärdering. Kursen
tar upp 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 minst 45 hp ämnesstudier

Examinationsform Tentamen samt individuell skriftlig inlämningsuppgift

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Pedagogisk dokumentation och utvärdering med
inriktning mot

7,5 hp Betyg: AF


