
Dnr: SMADU1/20172

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Kursplan

Utvärdering och evidens i offentlig sektor

Kurskod: SMADU1
Kursens benämning: Utvärdering och evidens i offentlig sektor

Evaluation and Evidence in the Public Sector
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

(A1N)
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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2017-03-14 och gäller
från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Generell examen på grundnivå omfattande minst 180 hp med huvudområde socialt arbete eller
motsvarande samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Gymnasiets svenska kurs B/3 eller Svenska
som andra språk kurs B/3 samt Engelska kurs A/6 eller motsvarande.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för utvärderingsområdets och evidensbegreppets bakgrund och framväxt som
kunskapsområde och praktik inom offentlig sektor,
- redogöra för begrepp, teorier och modeller för utvärdering i offentlig sektor,
- diskutera evidensbegreppet och dess praktiska tillämpning inom offentlig sektor,
- välgrundat diskutera hur olika former av organisering och styrning påverkar förutsättningarna för
utvärdering och evidensinriktat arbete inom offentlig sektor och
- planera, utveckla, genomföra och kritiskt granska utvärderingar och evidensinriktat arbete inom
offentlig sektor.

Innehåll
I kursen behandlas följande:
- utvärdering och evidens som historiska och samhälleliga fenomen samt som nationellt och globalt
fenomen
- utvärdering och evidensarbete i relation till olika former av organisering, styrning och
verksamhetsinnehåll inom den offentliga sektorn
- begrepp, modeller och bakomliggande teorier för utvärdering och evidensarbete
- beställarkompetens och kritisk granskning av utvärderingar och evidensbaserade
studier/metaanalyser och metasynteser



- planering, utveckling och genomförande av utvärderingar i offentlig sektor

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom skriftlig, individuell hemtentamen och dels genom skriftliga,
individuella inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Överlappning föreligger ej.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Kursen förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling.
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