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Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som

förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
KGA (Kulturgeografi)
SKA (Statsvetenskap/kunskap)
SOA (Sociologi)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-11 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Vara registrerad på något av programmen Politices kandidat (SGPOL), Samhällsanalytiker med
inriktning organisering (SGSOG) eller Samhällsplanerarprogrammet (SGSAM) med minst 90 hp
avklarade från tidigare terminer på programmen.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse
- redogöra för och diskutera olika utvärderingsmetodiker.

Färdighet och förmåga
- tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt arbete,
- diskutera sitt vetenskapsfälts utgångspunkter i relation till andra vetenskapliga perspektiv,
- visa förmåga att samla in, bearbeta och analysera relevant material för utredningar och utvärderingar
inom offentlig sektor,
- förklara och kommunicera utrednings- och utvärderingsresultat med aktörer inom och utom
akademin och
- visa förmåga att lösa verklighetsbaserade problem inom offentlig verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- bedöma och värdera offentliga beslut och processer.



Innehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i verklighetsbaserade case som studenter från olika utbildningsprogram
och med olika teoretisk bakgrund ska lösa tillsammans. Caset möjliggör ett lärande som tillvaratar
studenternas tidigare teoretiska kunskaper och omsätter dessa till praktiskt kunnande. Kursen syftar
således till att överbrygga klyftan mellan teori och praktik genom att begripliggöra teorier genom
praktisk tillämpning. Under kursen arbetar studenten dessutom med en utredning/utvärdering och får
därmed erfarenhet av handläggarrollen inom offentlig förvaltning.
Kursen genomförs i samarbete med en aktör inom offentlig sektor och genom detta samarbete får
studenten också träna sin förmåga att kommunicera sina teoretiska kunskaper med aktörer utanför
akademin samt testa sina resonemang mot praktiker på fältet.
Teoretiska föreläsningar och seminarier varvas under kursen med praktiska moment på fältet.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter samt en skriftlig
utredningsrapport. Uppgifterna och rapporten 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
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till. Om de vid studiernas slut vill få ut
ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde i kraft 2007-07-01, skall
de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.

Kursen ges som valfri kurs under femte terminen och samläses inom programmen Politices
kandidatprogrammet, Samhällsanalytiker med inriktning organisering samt
Samhällsplanerarprogrammet.
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