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Innehåll
Centralt för kursen är utvärdering och dess påverkan och konsekvenser i verksamheter samt dess betydelse för en
organisations- och personalutvecklares yrkesroll. Övergripande innehåll utgörs av utvärdering i relation till människor, till
kvalitetsarbete i olika verksamheter och hur olika utvärderingsinstrument kan användas beroende på vad som skall utvärderas.
Kursen innehåller moment där deltagarna själva utformar en utvärdering samt ges möjlighet att problematisera företeelsen
utvärdering ur olika perspektiv. Vissa studenter har verksamhetsförlagd utbildning och skriver ett mindre projektarbete i form
av en utvärderingsplan, medan de studenter som inte är på praktik genomför ett mer omfattande projektarbete i form av en
utvärdering.
Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för olika former av utvärderingsmodeller och dess påverkan på faktiska organisationsstrukturer
1.2 visa på kunskap om hur man konstruerar olika utvärderingsinstrument och hur de kan motiveras och relateras till
verksamheters kvalitetsarbete
Färdighet och förmåga
2.1 planerara, genomföra och återföra en utvärdering
2.2 identifiera sambanden mellan utvärdering och organisations- och personalarbete
2.3 skriva och kommunicera en utvärderingsrapport eller en utvärderingsplan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 kritiskt granska och värdera utvärderingar samt förhålla sig till dem utifrån ett samhälls- och arbetslivsperspektiv
3.2 problematisera olika effekter av utvärdering som företeelse relaterade till förutsättningarna för ett socialt hållbart arbetsliv

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier samt handledning.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Lärandemål 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 samt 3.2 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en
utvärderingsrapport/utvärderingsplan. Lärandemål 3.1 samt 3.2 examineras genom seminarieuppgifter som förbereds och
genomförs i grupp samt genom aktivt deltagande vid seminarier.
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på skriftlig inlämningsuppgift, godkänt på seminarieuppgifterna samt aktiv
närvaro vid seminarierna. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs väl godkänt på den skriftliga inlämningsuppgiften samt
godkänt på övriga examinationer.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga.
Studentinflytande och utvärdering
Studenterna skall ha inflytande över kursens innehåll och upplägg i samverkan med kursansvarig. Kursvärdering och
utvärdering sker skriftligt efter avslutad kurs.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället, 180 hp.
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