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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. identifiera utvärderingsmetoder
2. jämföra olika former av utvärderingsmodeller
3. granska och analysera utvärderingsstudier
4. planera en utvärdering av ett kriminologiskt relevant tema

Kursens innehåll

- introduktion i utvärderingsdesign
- etik i utvärderingsmetodik
- exempel på olika former av utvärderingsmetoder och utvärderingsstudier

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Förkunskaper

Kanditatprogram i utredningskriminologi år 1 och 2.

Examinationsform

Lärandemål 1-3: Skriftlig individuell tentamen.
Lärandemål 4: Muntlig och skriftlig examination i grupp.

Moment

0010 Utvärderingsmetoder 15 hp, Betyg: AF

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar

För studenter som ej utnyttjat eller underkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges
möjlighet till ytterligare minst fyra examinationstillfällen. Ett ordinarie examinationstillfälle
och ytterligare två examinationstillfällen ges i anslutning till kursens genomförande. Student
som ej är godkänd efter dessa tre examinationstillfällen hänvisas till studierådgivning/stöd
och nytt examinationstillfälle nästa

Sida 1 av 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

kursomgång.
Hållbar utveckling

Kurslitteratur

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Blom, B., Nygren, L., & Morén, S. (2011). Utvärdering i socialt arbete: utgångspunkter,
modeller och användning. Stockholm: Natur & Kultur . sidor: 337
Sandberg, B., & Faugert, S. (2007). Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur. sidor:
164
Sarnecki, J. (2010). Polisens prestationer: en ESO-rapport om resultatstyrning och
effektivitet. Rapport 2010:3 . Stockholm: Regeringskansliet Finansdepartementet. sidor: 59
Sundell, K. (2012). Att göra effektutvärderingar. Stockholm : Gothia. sidor: 583
Weiss, C. H. (1998). Evaluation: methods for studying programs and policies. Upper Saddle
River, N.J: Prentice Hall. sidor: 372
Därutöver tillkommer litteratur i form av vetenskapliga artiklar och utvärderingsrapporter
som väljs i samråd mellan kursansvarig ca 500 sidor
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Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. 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. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.

