KURSPLAN
Kurskod: BFL201

Bedömning för lärande och betygssättning för ämneslärare, 7,5 hp

Assessment for Learning and Grade Assignment for Subject Teachers, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________
Beslutad: 2017-10-19
Beslutande: Institutionen för Individ och Samhälle
Gäller från: V18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper och insikter för att kunna arbeta
systematiskt med kunskapsbedömning i olika ämnen dels som stöd för lärande och
undervisning, dels för betygssättning.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1.
redogöra för och diskutera principer och regler som styr bedömning för formativa
och summativa syften i grundskolan och gymnasiet,
2.
diskutera kunskapsbedömningens funktion att synliggöra och utveckla elevers
lärande, samt som stöd för planering av fortsatt undervisning,
3.
diskutera bedömningars påverkan på elevers lärande, motivation och självbild,
4.
kritiskt granska uppgifter utifrån hur de ger elever med olika kommunikativa
resurser möjlighet att visa sina kunskaper i förhållande till ämnets syfte och
kunskapskrav,
5.
föreslå strategier för att öka kvaliteten i olika moment av bedömningen samt
redogöra för några faktorer som har betydelse för validiteten och likvärdigheten i
betygssättningen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
PLU100-Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för ämneslärare eller
motsvarande.
Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom:
- Seminarium, bestående av gruppvis muntlig redovisning utifrån individuellt och skriftligt
förberett underlag (Lärandemål 3 och 5)
- Individuellt och skriftligt förberett seminarium (Lärandemål 1)
- Individuell, skriftlig inlämningsuppgift (Lärandemål 2, 4 och 5)
Kursens innehåll och examinationer beskrivs mer utförligt i kurs-PM, där även
betygskriterier anges.
Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
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KURSPLAN
Kurskod: BFL201

Undervisningsspråk: Svenska
Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsvariation har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad
examinationsform.

Nivå
Grundnivå
Successiv fördjupning
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Postadress
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan

Telefon
0520 22 30 00
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Sida
2

Utskriven 2019-06-14 14:27

