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Lärandemål
Att ge fördjupade kunskaper och praktiska verktyg för hur man kan arbeta med formativ bedömning i
klassrummet.

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• Ha utvecklat en fördjupad förståelse för sambandet mellan kunskapssyn, styrdokument, didaktiska
val och bedömning som görs i olika syften

• Ha utvecklat kunskaper kring hur man kan tillämpa strategier för formativ bedömning i sitt klass-
rum, använda dem och kritiskt granska dem utifrån sin aktuella klassrumssituation

Innehåll
• Bedömning i skolan förr och nu

• I vilka syften gör vi bedömningar?

• Skillnaderna mellan summativa och formativa bedömningspraktiker

• Att tydliggöra mål, innehåll och kriterier för kvalitet - för sig själv och för elever

• Hur kan man skapa tecken på lärande? Hur vet man vad eleven kan eller inte kan?

• Hur kan man göra eleverna delaktiga i att visa sin kunskap och att öka sitt engagemang?

• Hur kan jag ge eleverna återkoppling som gynnar deras lärande?

• Hur kan eleverna aktiveras i att lära om sitt eget lärande?

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs

• Individuella arbeten

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av:
- 2 individuella inlämningsuppgifter

För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att
studenten ska uppfylla lärandemål.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursvärdering genomförs enligt av VD fastställda anvisningar. Den kursansvariga läraren är ansvarig för
att så sker.
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