




Inledning 

Kursen beaktar bedömnings- och utvärderingsuppdrag inom olika skolformer enligt historiska, 

nationella och internationella perspektiv. I kursen behandlas också teoretiska och praktiska 

perspektiv på bedömning och utvärdering. Utifrån granskning av olika dokumentationsunderlag 

beaktas frågor om likvärdighet och kvalitet samt om bedömningens förutsättningar, process och 

resultat. Kursen behandlar dessutom utvärderingsmodeller för kvalitetsarbete för dokumentation, 

granskning och bedömning av didaktisk verksamhet. 

Kon ta ktu ppgifter 

I kursen finns en kursledare och en kursadministration. Kursledaren ansvarar för kursens upplägg och 

innehåll, vilket mer specifikt innebär att kursledaren ansvarar för att kursen planeras och genomförs 

utifrån de intentioner som finns framskrivna i kursplanen. Kursledaren ansvarar också för information 

i studiehandledning, kurshemsidor och för kurssajten på lärplattform Athena. Kursledaren 

organiserar också för att skapa förutsättningar för undervisning och examination. 

Kursadministrationen ansvarar för administrativa frågor som t.ex. registrering och utvärdering av 

kursen. 

Kursledare Namn 

Eva Svärdemo Åberg 

Kursadministratör Marcus Bigert 

E-post

eva.svardemo-aberg@edu.su.se 

marcus.bigert@edu.su.se 

Universitetskonto och Athena 

Som student vid Stockholms universitet får du tillgång till ett paket av IT-tjänster, till exempel 

datorsalar, programvara, trådlöst nät, utskrifter, scanning och kopiering. För att komma åt dessa 

tjänster behöver du universitetskortet och universitetskontot. Du förväntas hålla dig uppdaterad på 

information som läggs på kurssajt i Athena. 

Kursens upplägg och innehåll 

Kursen ges på halvfart och på distans via lärplattformen Athena. Det innebär att du inte behöver 

delta fysiskt i seminarier på universitets campus. Under kursen kommer du kontinuerligt arbeta med 

kursens obligatoriska och valbara litteratur samt med obligatoriska kursuppgifter. I kursen kommer 

också innehåll diskuteras vid webinarier i Adobe Connect vars rum ges åtkomst till via kurssajten i 

Athena. Aktiva studenter kommer att delas in i grupper när kursuppgifter är inlämnade för att 

möjliggöras bästa distansmöte. I övrigt arbetar du på de tider som passar dig, ca 20 timmar per 

vecka, genom att använda olika digitala lärresurser. 

Under kursens gång arbetar du kontinuerligt med kursuppgifter som berör såväl obligatorisk som 

valbar litteratur. Du väljer 200 sidor från den valbara litteraturen (se kurslitteraturlistan) och du 

väljer utifrån intresse och relevans för de frågor som du avser beakta i examinationen. Det innebär 

att du kontinuerligt arbetar med din examination under kursens gång. Du ställer frågor till texter du 

läser och påbörjar ett kritiskt tolkningsarbete samtidigt som du samlar in empirisk data (se vidare 

information om examination) och bearbetar resonemang från inlämningar av kursuppgifter. 

Vägledande kursuppgifterna hittar du på lärplattformen. Observera att det är ett kurskrav att du gör 

dessa kursuppgifter men att betyget INTE baseras på dessa utan på den skriftliga examinationen, 

Rapport. Kursuppgifterna ska hjälpa dig att utveckla ditt lärande och vid webinarierna får du 

diskutera frågorna med medstudenter och lärare. Det som utgör underlag för betygssättning är din 
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Betygskriterier 





 

 

 



   

 




