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Beslut

Kursplan fastställd av: Institutionsstyrelsen vid Institutionen för pedagogik och didaktik med gällande
delegation till prefekt. Revidering fastställd av: Kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik och
didaktik 2011-12-12, 2014-03-12 och 2015-03-02.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen om 180 hp eller kandidatexamen
i utbildningsvetenskapligt ämne
Kursens uppläggning
Provkod
EXAM

Benämning
Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen behandlar historiska, nationella och internationella perspektiv på bedömning inom olika skolformer
samt lärares bedömnings-och utvärderingsuppdrag enligt gällande styrdokument. Vidare behandlas olika
redskap för bedömning (formativ och summativ) samt giltighet och tillförlitlighet i bedömning. Kursen
behandlar dessutom didaktiska utvärderingsmodeller (formativ och kollegial utvärdering) för kvalitetsarbete
och observation som forskningsmetodiskt inslag för dokumentation, granskning och bedömning av didaktisk
verksamhet.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- jämföra bedömningstraditioner ur historiska och teoretiska perspektiv,
- redogöra för studier som omfattar forskningsområdets centrala delar rörande bedömning och utvärdering,
- kritiskt granska redskap och analysera strategier för bedömning,
- diskutera giltighet och tillförlitlighet vid bedömning av lärande,
- diskutera vad didaktisk verksamhet erbjuder och hur dokumentation, bedömning samt utvärdering kan bidra
till kvalitetsutveckling.
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Undervisning

I kursen används varierade arbetsformer och arbetssätt: föreläsningar, fältstudier och obligatoriska
individuella skrivuppgifter. För detaljerad information se studiehandledningen för kursen.
Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom en vetenskaplig rapport. För detaljerad information se studiehandledningen för
kursen.
Som betyg på kursen används en sjugradig målrelaterad betygsskala med graderna (i fallande ordning)
A, B, C, D, E, Fx och F. För godkänt betyg på kursen krävs lägst betygsgraden E
Kursens betygskriterier presenteras i studiehandledningen.
F och Fx är underkända betyg och det krävs i båda fallen omexamination.
För slutbetyg på kursen krävs godkänd skriftlig examination samt fullgjorda obligatoriska delar.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
Övergångsbestämmelser

När en kurs inte längre ges, är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång
per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Övrigt

Kursen är en fristående kurs och ges inom magister- och masterprogrammet i didaktik.
Kurslitteratur

Kurslitteraturen fastställs av examinator i samråd med studierektor och redovisas i studiehandledning för
kursen.
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