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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- beskriva vad som kännetecknar lärande utvärdering genom följeforskning
- identifiera metoder för att stötta utvecklingsarbete
- diskuterar förutsättningar för styrning, ledning och implementering av projekt.
Färdighet och förmåga
- tillämpa metoder för att stötta pågående utvecklingsarbete
- organisera förutsättningar för att leda och styra projekt
- såväl skriftligt som muntligt löpande producera och kommunicera forskningsbaserade
utvärderingsresultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- beakta och balansera det ansvar som följer av immanent maktrelation i utvärdering och
projekt
- etiskt förhålla sig till fältets metoder, frågor och traditioner.

Kursens innehåll

Kursen bedrivs som en uppdragsutbildning. Kursen skall ge deltagarna kompetens att bedriva
lärande utvärdering (med begreppet menas det samma som EU-kommissionen benämner som
on-going evaluation) inom ramen för projekt. Kursen har som avsikt att skapa förutsättningar
för gemensam kunskapsutveckling mellan projektägare, projektledare och följeforskare.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier

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.

Förkunskaper

Grundläggande

Examinationsform

Skriftliga och muntliga redovisningar

Moment
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Betyg

Godkänd och Underkänd

Begränsningar

Studenten har rätt att examineras på kursen inom ett år efter det att kursen avlutats.

Övriga föreskrifter

Kursen kan tillgodoräknas i kursen Introduktionskurs i pedagogik 1-30 30hp moment 0030
Vetenskapligt arbete i pedagogik 7,5 hp

Hållbar utveckling

Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.
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