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Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Företagsekonomi
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på samtliga kurser på termin 1 och 2 inom ramen för
Kandidatprogram i offentlig förvaltning, 180 hp.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen introducerar och fördjupar perspektiv på policyprocesser, från perspektiv på policyutformning och på hur politiska
reformer implementeras i konkreta handlingar och operativ verksamhet, till olika modeller för utvärdering av förändringsarbete
inom offentlig sektor och i offentliga organisationer. Genom introduktionen av olika perspektiv på policyprocessen förmedlas
skilda synsätt på styrning, organisering och maktrelationer vid reform- och förändringsarbete i offentlig verksamhet. I kursen
fördjupas förståelsen för den offentliga sektorns reform- och förändringsarbete.
Kursen behandlar således frågor om hur policyförslag initieras och leder till politiska beslut och hur det går att förstå
implementering och olika aktörers handlande i implementeringsprocessen. Vidare behandlar kursen hur det går att förstå
utvärdering som fenomen och hur utvärderingsideal har förändrats över tid, samt på vilka sätt makt och styrning utövas vid
utformningen, genomförandet och utvärderingen av offentliga policies.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för centrala teorier om policyutformning, implementering och utvärdering,
Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa olika teorier avseende policyutformning, implementering och utvärdering,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera över policy-, implementerings- och utvärderingsfrågor utifrån styrning avseende organisering, implementering
och utvärdering i den politiska styrningskedjan,
3.2 reflektera över värderingsmässiga implikationer i relation till policyutformning, implementering och utvärdering.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 4,5
Betygskala: U/G/VG
Seminarieuppgift 1
Lärandemål: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 2
Lärandemål: 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: U/G
Seminarieuppgift 3
Lärandemål: 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: U/G

För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på kursens skriftliga inlämningsuppgift samt godkänt betyg på kursens
samtliga seminarieuppgifter. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs dessutom väl godkänt på kursens skriftliga
inlämningsuppgift.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Olsson, J., Berg, M., Hysing, E., Kristianssen, A-C. & Petersén, A. (senaste upplagan). Policy i teori och praktik. Lund:
Studentlitteratur.
Lindgren, L. (senaste upplagan). Nya utvärderingsmonstret. Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn. Lund:
Studentlitteratur.
Sandberg, B. och Faugert, S. (senaste upplagan). Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur.
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 400 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Resultatet av utvärderingen publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida kurs- och utbildningsutveckling. Kursansvarig lärare ansvarar för att
utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ges inom Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

