PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PX2212

Praktisk Utvärderingsmetodik, 15 högskolepoäng

Methods of Assessment, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2019-05-21 att gälla från och med
2020-01-20, vårterminen 2020.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 %
Ansvarig institution: Psykologiska institutionen
Inplacering

Kursen är en fördjupningskurs och ges som fristående kurs på avancerad nivå.
Huvudområde

Fördjupning

Psykologi

A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på
avancerad nivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg i kursen Utvärderingsmetodik (PC2148),
eller kursen Utvärderingsmetodik: teori och metod (PX2112), eller motsvarande kurs.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget
godkänd/E.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• urskilja och beskriva olika typer av utvärderingar såsom effekt, förändrings- och
processutvärderingar och i vilka sammanhang de är tillämpbara
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• identifiera ekonomiska och kontextuella förutsättningar för utvärderingar
Färdigheter och förmåga

• utföra och färdigställa ett mindre utvärderingsprojekt
• använda metoder och analyser som är adekvata för utvärderingsprojektets
genomförande
• argumentera för och försvara en utvärdering med utgångspunkt från val av teori,
metod, analys och slutsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt

• analysera den egna rollen som utvärderare och vilka etiska problem den kan
medföra
• granska, värdera och diskutera andras utvärderingar, utifrån val av teori, metod,
analys och slutsatser
Innehåll

Delkurser
1. Fördjupningsarbete (Thesis work), 12 hp
Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U)
Under delkursen planeras, genomförs och slutförs ett mindre utvärderingsprojekt.
Under delkursens gång ges stöd i form av handledning och seminarier. Arbetet
rapporteras skriftligt i form av en färdig utvärderingsrapport och muntligt vid ett
gemensamt slutseminarium.
2.

Granskning av utvärderingar (Evaluation of assessments), 3 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)
I delkursen görs en granskning av en medstudents utvärdering med utgångspunkt
från val av teori, metod, analys och slutsatser. Granskningen presenteras skriftligt
och muntligt vid ett slutseminarium.

Former för undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, handledning och lärarledda seminarier.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

All undervisning samt kurslitteratur kan utgöra grund för examination. Kursen
examineras genom ett fördjupningsarbete och en granskning av en utvärdering som
redovisas muntligt och skriftligt. Introduktionsföreläsning, handledning, seminarier
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samt redovisning av fördjupningsarbetet är obligatoriska. Frånvaro tas igen enligt
kursledarens anvisningar.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
Om kursen ändrats till innehåll och/eller kurslitteratur kan examination ske enligt denna
kursplan inom ett år efter ändringen. Studenten garanteras minst tre provtillfällen,
inklusive ordinarie provtillfälle. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får
göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom ett
år efter att kursen senast givits. Därefter ska det prövas i varje enskilt fall om
examination får göras.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För att erhålla betyget Godkänd (G) som slutbetyg på kursen krävs:
• aktivt deltagande på de obligatoriska handledningarna och seminarierna
• betyget Godkänd på delkurs 1 och delkurs 2.
För att erhålla betyget Väl Godkänd som slutbetyg på kursen krävs:
• aktivt deltagande på de obligatoriska seminarierna
• betyget Väl Godkänd på delkurs 1 och betyget Godkänd på delkurs 2
Kursvärdering

Kursledaren ansvarar för att de studerande bereds tillfälle att göra en anonym skriftlig
kursvärdering vid kursens slut. Efter avslutad kurs skriver kursledaren en
verksamhetsberättelse, där bl.a. en sammanställning av kursvärderingen ingår.
Verksamhetsberättelsen behandlas i Beredningsgruppen för fristående kurser på
avancerad nivå och förmedlas både till de studenter som genomförde kursvärderingen
och till de studenter som ska påbörja kursen. Verksamhetsberättelser hålls tillgängliga
för studenter.

Övrigt

Kursen förutsätter att deltagarna har kunskaper i elementär statistik och
forskningsmetod. Undervisningen sker på svenska.
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