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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
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Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies

KURSLITTERATUR

Betyg och bedömning, för ämneslärare 7,5 hp
Grading and Assessment 7.5 cr

Version
Gäller fr.o.m. Gäller till

2014-03-12 2017-01-22

2017-01-23 2018-01-14

2018-01-15 2018-11-19

2018-11-20 2022-08-28

2022-08-29  - 

Kurskod UKA001

Kurslitteratur
Aagaard, T. & Lund, A. (2013). Mind the Gap  : Divergent objects of assessment in
technology-rich learning enviroments. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol 8, 225 - 243.

Biesta, G. (2015). What is Education For? On Good Education, Teacher Judgement, and
Educational Professionalism . European Journal of Education, 50/1, 75 - 87.

Harlen, W. (2005). Teachers’ summative practices and assessment for learning – tensions and
synergies. Curriculum Journal, 16(2), 207 - 223.

Illona Rinne (2017). Relationella och emotionella aspekter av betygsättning. Pedagogisk
forskning i Sverige: Relationell pedagogik, Nr 3-4, årgång 22, 166 - 183.

Jönsson, A. (2020). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. sidor: 184

Thornberg, P & Jönsson, A. (2015). Sambedömning för ökad likvärdighet?. Educare, 2, 179 -
205.

Wiliam, D. & Leahy, S. (2015). Handbok i formativ bedömning: strategier och praktiska
tekniker. Stockholm: Natur & Kultur. sidor: 280

Nordgren, K., Odenstad, C. & Samuelsson, J.  (Red.) (2017). Betyg i teori och praktik.
Malmö: Gleerups. sidor: 216

Lundgren U.P, Säljö, R. & Liberg C. (Red.) (2017 eller senare upplaga). Lärande, skola,
bildning. Stockholm: Natur & kultur.

Tillkommer i samråd med undervisande lärare litteratur inom området såsom

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=3219&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=3219&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=4641&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=4641&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=5266&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=5266&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=5443&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=UKA001&revisionId=5443&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=L%C3%A4rande+bed%C3%B6mning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Handbok+i+formativ+bed%C3%B6mning%3A+strategier+och+praktiska+tekniker
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Handbok+i+formativ+bed%C3%B6mning%3A+strategier+och+praktiska+tekniker
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Betyg+i+teori+och+praktik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=L%C3%A4rande%2C+skola%2C+bildning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=L%C3%A4rande%2C+skola%2C+bildning


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. 

vetenskapligaartiklar och rapporter, avhandlingar och handböcker samt publikationer i en
omfattning motsvarande ca 400 sidor eller motsvarande informationsmängder i form av
digitala lärresurser.


