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Pedagogik

Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 100.0 %

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
- beskriva och förklara olika forskningstraditioner i relation till olika utvärderingsstudier
- uppvisa kunskap om enkätkonstruktion
Färdighet och förmåga
- analysera olika styr- och utvärderingsmodeller samt deras betydelse för
verksamhetsutveckling
- genomföra en utvärdering samt anpassa den efter rådande styrsystem
- kritiskt och självständigt analysera enkäter
- identifiera relevanta forskningsbaserade utvecklingsbehov i pedagogiska verksamheter
- rapportera en genomförd utvärdering samt kritiskt bedöma densamma
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera kring etiska aspekter av styrning och utvärdering

Kursens innehåll

I kursen behandlas frågor relaterat till verksamhetsutveckling, styrning och utvärdering.
Särskilt studeras, diskuteras och analyseras historiska och nutida styr- och
utvärderingsprinciper för verksamhetsutveckling samt hur dessa uppmärksammats inom

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

forskning. I kursen ingår praktiska inslag vad det gäller att anpassa och genomföra en
utvärdering utifrån rådande styrsystem. Utvärderingen ska vara inriktad på att uppmärksamma
pedagogiska områden för verksamhetsutveckling. Kursen innehåller också övningar för att
träna deltagarna i att författa utvärderingsrapporter riktade mot yrkesverksamma praktiker.
Undervisning

Föreläsningar, seminarier, workshops och självständigt utvärderingsarbete

Förkunskaper

52,5 hp inom Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot
verksamhetsutveckling.

Examinationsform

Muntlig och skriftlig individuell examination.

Betyg

Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Verksamhetsutveckling, styrning och
utvärdering

7,5 hp

Betyg: UV

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

