Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄUVD15, Bedömning av kunskaper och betygssättning
(UVK5), 7,5 högskolepoäng
Assessment and Grading (UVK5), 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-09-17 att gälla från och med 202009-17, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska
Inslag av engelska förekommer.
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och diskutera det nu gällande mål- och kunskapsrelaterade
betygssystemets uppbyggnad och utformning samt tidigare betygssystem,
• kunna redogöra för och diskutera problem som är förknippade med pedagogiska
bedömningar,

Färdighet och förmåga
• på ett fördjupat sätt kunna planera, genomföra, rapportera och värdera
diagnostisk, formativ och summativ bedömning,
• kunna tillämpa teoretiska resonemang kring bedömning i undervisning och
lärande,
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• kunna resonera kring möjligheter att främja elevers kunskapsutveckling genom
bedömning,
• kunna i kursens undervisning visa kommunikativ förmåga i skrivande, lyssnande
och talande i förhållande till betyg och bedömning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera olika bedömningsformer samt deras betydelse för lärande,
• kunna reflektera kring olika sätt att dokumentera och kommunicera elevers
prestationer för bedömning och betygssättning,
• kunna reflektera kring undantag och individualisering i bedömning och
betygsättning,

Kursens innehåll
Kursen behandlar kunskapssyn, bedömning och betygsättning ur ett nationellt,
internationellt och historiskt perspektiv. Det nuvarande mål- och kunskapsrelaterade
betygssystemet analyseras ingående utifrån betygssystemets konstruktion, den
kriterierelaterade bedömningsprincipen samt hur bedömning och betygsättning är
avsedda att tillämpas. Särskild tonvikt läggs vid formativ bedömning. Vidare använder
studenten relevanta ämneskunskaper samt didaktiska och ämnesdidaktiska
färdigheter för att planera, genomföra- och kritiskt granska olika typer av
bedömningar. Etiska aspekter på lärares bedömningsarbete diskuteras. Kursen avser
att ge studenten såväl praktisk som teoretisk orientering kring frågor rörande
bedömning, betygsättning och lärande.

Kursens genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar/workshops och 3-5
seminarier.
Kursens seminarier är obligatoriska, vilket innebär att deltagande i dessa krävs för att
bli godkänd på kursen. Kompletteringsmöjligheter eller alternativ tidpunkt för
obligatoriska moment erbjuds om en student pga giltiga skäl missat ett obligatoriskt
moment.

Kursens examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell hemuppgift och en muntlig
tentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs Godkänd på den muntliga och skriftliga tentamen. För
betyget Väl godkänd krävs därutöver Väl godkänd på den skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 135 hp ämnesstudier, 22,5 hp
utbildningsvetenskapliga kärnkurser eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen ÄUVD15, Bedömning av kunskaper och
betygssättning (UVK5)
Gäller från V21
2101 Skriftlig och muntlig individuell uppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

