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Innehåll
Utvärderingsverksamheten har under senare år ökat och blivit ett eget professionsområde inom offentlig sektor. Det gör att
utvärderingens roll behöver diskuteras. Vad innebär det att verksamheter utvärderas? Vad får utvärdering för inverkan på de
offentliga verksamheternas utveckling. På vilket sätt används utvärderingar? Vilka icke-avsedda bieffekter kan utvärdering
medföra?
Inom ramen för kursen gör studenten en utvärdering som planeras, designas, genomförs och rapporteras. I kursen behandlas
förekomsten av olika metoder vid utvärdering. I det arbetet får studenten möjlighet att fundera över värdet av olika
utvärderingsmodeller.
Kursen ger också en orientering om hur utvärdering och uppföljning av offentliga verksamheter sker i praktiken,
med särskild betoning på användningen av olika utvärderingsmodeller och -metoder.
Mål
Kursens huvudsyfte är att studenten ska ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i att genomföra en utvärdering av en
offentlig verksamhet.
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för, diskutera och motivera val av lämpliga metoder för att utvärdera en verksamhet,
Färdigheter och förmågor
2.1 självständigt avgränsa, utforma och genomföra en utvärdering med relevans för ett verksamhetsområde,
2.2 arbeta individuellt, samarbeta i grupp och bidra till gruppens prestation och
2.3 skriva en utvärderingsrapport.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1. kritiskt analysera arbetsrutiner, processer och administrativa system,
3.2. föreslå möjliga förbättringar av arbetsrutiner kopplade till verksamhetens uppdrag och genomförande,
3.3. föra ett kritiskt resonemang om utvärdering som samhällsfenomen och
3.4. värdera utvärderingsresultat utifrån såväl vetenskapliga som etiska aspekter.
Undervisningsformer
Kursen bygger på självständigt arbete som varvas med föreläsningar, seminarier och handledning.
Litteraturen är på engelska och svenska.

Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Presentation
Lärandemål: 1.1 och 2.2
Högskolepoäng: 1 hp
Betygskala: U/G
Opponering
Lärandemål: 1.1, 3.3 och 3.4
Högskolepoäng: 1 hp
Betygskala: U/G
Skriftlig rapport
Lärandemål: Samtliga lärandemål
Högskolepoäng: 5,5hp
Betygskala: U/G/VG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på såväl presentationen, opponeringen och den skriftliga rapporten. För betyget
Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom Väl godkänt på den skriftliga rapporten.
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
Bryman, A. (senaste uppl.). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi.
Sandberg, B. och Faugert, S. (senaste uppl.). Perspektiv på utvärdering. Studentlitteratur.
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 200 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Kandidatprogram i offentlig förvaltning.

