Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Bedömning, betyg och utvecklingsarbete inkluderande VFU, 15
hp!
Kursen ges på helfart under vecka 09-18. Kursansvarig lärare är jag, Ingegerd Gunvik-Grönbladh. Kontakta mig
om du har frågor om kursen på e-post ingegerd.gunvik.gronbladh@hig.se

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

Kom igång med studierna!
För att komma igång med studierna måste du gå igenom följande steg. Mer information på hig.se/nystudent

Hämta ut ditt datorkonto
Du kan hämta ut ditt datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor innan terminsstart.
Datorkontot består av ett användarnamn och lösenord och ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig i Studentportalen
Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är även en
förutsättning för att kunna få studiemedel. Om du inte registrerar dig i tid mister du din utbildningsplats.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se
Period för kursregistrering i Studentportalen: 20 februari – 5 mars
Är du antagen med villkor? Detta gäller för dig

Logga in i Blackboard
I Högskolans webbaserade lärplattform Blackboard finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial
och övriga uppgifter som rör din kurs. Dagen efter du registrerat dig på din kurs i Studentportalen kan du
logga in och se din kurs i Blackboard. Logga in i Blackboard via Studentportalen.

Kursnamn

Bedömning, betyg och utvecklingsarbete inkluderande VFU

Kurskod

UKG335

Anmälningskod

23108

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursadministratör

Jenny Jansson

Kontaktuppgifter

jenny.jansson@hig.se
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Välkommen till kursen
I kursen ingår att få ökad kunskap om kunskapsbedömningar i ett utbildningshistoriskt, nationellt och
internationellt perspektiv. Ökade kunskaper om olika typer och former av betygssystem samt hur detta
påverkar och relaterar till skolans styrning, och de politiska aspekterna av detta. Vidare skall kunskaperna
öka vad det gäller olika teorier och modeller för kunskapsbedömning, betygssättning, pedagogisk
dokumentation vid bedömning samt hur dessa kan användas i utvecklingsarbete. Utöver detta kommer olika
kunskapsbedömningar att tillämpas samt etiska överväganden och didaktiska konsekvenser av detta att
diskuteras.

Lärare i kursen
Ingegerd Gunvik-Grönbladh, indguh@hig.se
Elisabeth Taube, elisabeth.taube@hig.se
Ingrid Nordqvist, int@hig.se

Schemalagd undervisning

Träffar på Högskolan i Gävle
Vecka 8

Onsdag 22/2,

33:304

Kursintroduktion, föreläsning och
seminarium

31:524

Seminarium

9:15-15:30
Vecka 19

Tisdag 9/5
9:15-16:00

Föreläsning/seminarium via Adobe Connect
Vecka 10

Torsdag 9/3
kl. 9-11

Föreläsning med
Elisabeth Taube

Verksamhetsförlagd utbildning

Vecka 11-16

Kursvärdering
Efter att din kurs avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till dig via din
e-postadress på HiG. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att
förbättra och utveckla kursen inför nästa genomförande. Alla studenter som läst kursen får också en rapport
där alla synpunkter finns sammanställda.

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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