Samhällsvetenskapliga fakulteten

STVB13, Utvärdering av offentlig verksamhet, 15
högskolepoäng
Evaluation of Public Policies, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionens styrelse 2013-10-17 att
gälla från och med 2012-04-12.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och kan inte ingå i ett huvudområde. Kursen är i sin
helhet nätbaserad.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse
visa förståelse för innebörden av utvärderingens roll i policyprocessen.
visa kunskap om det offentligas särskilda krav på demokrati, rättssäkerhet och etik.

Färdighet och förmåga
visa förmåga att utföra grundläggande informationssökningar samt visa kunskap om
enkel referenshantering.
visa förmåga att kritiskt granska utvärdering av offentlig verksamhet utifrån
grundläggande utvärderingsproblem som kriterier, effekter, processer och
användning.
visa förmåga att skriftligt sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess
inom givna tids- och utrymmesramar.
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visa förmåga att ansvara för att ensam eller tillsammans med annan planera en
autentisk utvärdering av offentlig verksamhet.

Kursens innehåll
Syftet med kursen är att behandla utvärderingsanalysens grundproblem. Deltagarna
ges under kursens träning i att utveckla och fördjupa sin förståelse av problem med
att utvärdera och kvalitetssäkra politiska beslut. Under kursens första del genomför
deltagarna en kritiskt granskning av ett antal utvärderingar. Tillsammans med lärarna
väljer deltagarna utvärderingar från lämpliga politikområden utifrån personliga
intressen som t ex arbetsmarknadspolitik, biståndspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik,
miljöpolitik, socialpolitik och utbildningspolitik. Avsikten med deltagarnas kritiska
granskningar och läsning av kurslitteratur som behandlar olika utvärderingsproblem är
att dessa ska utgöra utgångspunkt för att deltagarna - ensamma eller i par – vid
kursens slut ska kunna planera en autentisk utvärdering.

Kursens genomförande
Kursen är nätbaserad.

Kursens examination
Examinationen genomförs successivt genom att deltagarna redovisar resultaten av
fyra kritiska granskningar på nätet och kommenterar andra deltagares granskningar.
Den sista delen av kursen ägnar deltagarna åt att planera en autentisk utvärdering.
Planen redovisas och examineras på nätet. I samband med kursen erbjuds tre
provtillfällen: ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Betyget på hel kurs bestäms genom en sammanvägning av betygen på de delkurser
som ingår i kursen. Betygen A-E omvandlas till numeriska värden som divideras med
antalet delkurser och avrundas enligt matematiska principer.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller
Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6/A6)

Övrigt
Kursen vänder sig dels till dem som i sitt arbete ägnar sig åt utvärdering,
kvalitetssäkring och att medverka i förändringsarbete dels till dem som avser att i
framtiden ägna sig åt denna verksamhet.
Kursen ersätter STVB11, Utvärdering i offentlig verksamhet, 15 högskolepoäng.
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Prov/moment för kursen STVB13, Utvärdering av offentlig verksamhet
Gäller från H12
1201 Utvärdering av offentlig verksamhet, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

