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Utredning och implementering 15 högskolepoäng
Evaluation and implementation

Avancerad nivå, S7020A
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Avancerad nivå A1N U G VG * Sociologi Sociologi

Behörighet
Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt ämne.

Urval
Urvalet grundas på 30-285 högskolepoäng

Examinator
Fredrik Sjögren

Mål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande kunna:  

redogöra för kopplingen mellan utvärderingsverksamhet och samhällelig utveckling•
beskriva implementeringsprocessens problematik inom demokratiska beslutande organisationer•
anlägga ett utvärderande betraktelsesätt på implementeringsprocessers problematik•
redogöra för ett urval av förekommande utvärderingsmodeller•
beskriva utvecklingstendenser inom fältet för utvärderingsforskning•
genomföra ett undersökande arbete i form av ett utrednings- eller utvärderingsuppdrag•
producera en självständigt utförd utrednings- eller utvärderingsrapport och muntligt presentera den på ett 
seminarium

•

Kursinnehåll
Kursen tar upp begreppen implementering och utvärdering och den ömsesidiga relationen mellan begreppen. 
Implementering som politiskt styrd verksamhet behandlas och relateras till moderna välfärdstatens politiska 
ambitioner. Utvärdering som samhällsfenomen beaktas liksom den praktisk verksamhet som utredande och 
urtvärderande verksamhet innebär. Grundläggande modeller för utvärdering presenteras. Den teoretiska och 
analytiska utvecklingen på utvärderingsområdet följs upp fram till nutid. Inom kursen genomförs ett självständigt 
arbete av utrednings- eller utvärderingskaraktär. Genomförandet av det självständiga arbetet motsvarar ungefär 
hälften av kursens innehåll. Uppdrag förmedlas från beställare inom offentlig eller privat sektor, eller från föreningar. 
Kursen avslutas med seminarier där de undersökande arbetena presenteras muntligt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs med introducerande föreläsningar med uppföljande litteraturseminarier.  Seminarierna innehåller 
muntligt redovisande uppgifter på anvisade delar av litteraturen. Närvaro är obligatorisk. Det självständiga 
undersökande arbetet redovisas muntligt med en seminariepresentation och skriftligt med en rapport. Handledning 
erbjuds under det fortlöpande arbetet. Gästföreläsningar med yrkesverksamma utredare eller utvärderare kan 
förekomma för att ge ett vidare perspektiv på undersökande arbete med grund i det praktiska utövandet.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Anvisade litteraturen examineras med akrivt deltagande vid tre seminarier. Det motsvarar  7,5 hp poäng. Det 
självständiga undersökande arbetet examineras med en muntlig presentation samt en skriftlig rapport. Den muntliga 
presentationen motsvarar 2,5 hp och rapporten 5,0 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med 
platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2
Dahler-Larsen, Peter (2012) The Evaluation Society. Stanford: Stanford University Press. 
Guldbrandsson, Karin (2007). Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst. Stockholm: 
Statens Folkhälsoinstitut. Elektronisk resurs (www.fhi.se) 
Rothstein, Bo (2010) Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Stockholm: SNS förlag. 
Svensson, Lennart & Brulin, Göran (2011) Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund: Studentlitteratur. 
Vedung, Evert (2009) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
Egna valda artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0008 Muntlig redovisning av 
undersökande arbete

U G# 2,5 Obligatorisk H15

0009 Skriftlig rapport U G VG * 5 Obligatorisk H15

0010 Litteraturseminarium U G# 7,5 Obligatorisk H16

Revidering fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola, utbildningsledare 2011-02-07
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