
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. 
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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod UKG543

Högskolepoäng 15 hp

Huvudområde Didaktik, Pedagogik

Ämnesgrupp Pedagogik

Utbildningsområde Undervisningsområdet 50.0 %
Verksamhetsförlagd utbildning 50.0 %

Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling
- beskriva skolans kunskapsuppdrag gällande bedömnings- och betygsaspekter och hur den
förändrats över tid
- jämföra olika sätt att bedöma kunskap och kunskapsutveckling
 
Färdigheter och förmågor
- med handledning planera, genomföra och utvärdera undervisning och lärande
-tillämpa föreskrifter om bedömning och betygsättning med utgångspunkt i gällande
styrdokument
- kommunicera och förklara för elever och föräldrar på vilka grunder eleven bedöms i relation
till kunskapsmålen
- skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
 
Värderingar och förhållningssätt
- visa ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och kollegor
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund



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. 

Kursens innehåll I kursen behandlas kunskapsbedömningar ur ett utbildningshistoriskt, nationellt och
internationellt perspektiv. Vidare behandlas teorier om och modeller för kunskapsbedömning,
betygsättning och pedagogisk dokumentation. I den verksamhetsförlagda delen tillämpas
kunskapsbedömning, metoder, etiska överväganden och didaktiska perspektiv på bedömning
och betygsättning

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning

Förkunskaper Kursen ingår i KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning. Följande kurser i första terminen
ska vara godkända:
Perspektiv på läraryrket 7,5 hp
Ämnesdidaktik 15 hp
Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 7,5 hp

Examinationsform Examinerande seminarier, tentamen
Individuell bedömning av praktiskt tillämpat lärararbete 

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

Övriga föreskrifter Mom 0020 ges betyg U, G eller VG. Vid underkänt betyg på VFU har studenten rätt till
förnyad VFU vid ett tillfälle.
 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Bedömning och betyg 7,5 hp Betyg: AF

0020   VFU 7,5 hp Betyg: UV


