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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:
l

l

Utbildning på grundnivå, minst 120 hp i freds och utvecklingsstudier eller annat
för kursen relevant ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller ekonomi
Engelska B

Mål
Efter genomgången kurs med godkänt resultat förväntas den studerande kunna:
l

l

l

redogöra för och diskutera utvärderingar av policies, projekt och insatser inom
internat
redogöra för och diskutera principer och relevanta metoder för planerings,
genomförande och utvärderingsprocesser inom internationellt
utvecklingssamarbete;
kritiskt granska och analysera utvärderingar gentemot metodologiska och
teoretiska grundprinciper.

Innehåll
Kursen inleds med en diskussion om vilken betydelse utvärderingar av policies, projekt
och insatser inom internat har för policyformulering i samhället. Dess huvudinnehåll tar
sin utgångspunkt i en beskrivning av planerings och genomförandeprocesser inom
internationellt utvecklingssamarbete. Den behandlar både bilaterialt och multilateralt
bistånd, samt bistånd som kanaliseras genom frivilligorganisationer. Föreläsningar och
seminarier presenterar och behandlar olika typer av utredningar och beslutsunderlag,
liksom planeringsinstrument som "Logical Framework Approach" (LFA).
Kursen riktar sin huvudsakliga uppmärksamhet mot behovet att redan under

och insatser inom internat har för policyformulering i samhället. Dess huvudinnehåll tar
sin utgångspunkt i en beskrivning av planerings och genomförandeprocesser inom
internationellt utvecklingssamarbete. Den behandlar både bilaterialt och multilateralt
bistånd, samt bistånd som kanaliseras genom frivilligorganisationer. Föreläsningar och
seminarier presenterar och behandlar olika typer av utredningar och beslutsunderlag,
liksom planeringsinstrument som "Logical Framework Approach" (LFA).
Kursen riktar sin huvudsakliga uppmärksamhet mot behovet att redan under
planeringsarbete för projekt eller andra insatser skapa kunskap och förutsättningar för
senare utvärderingar. Kursen avslutas med en uppgift där de studerande kritiskt
granskar utvärderingar och policydokument inom internationellt utvecklingssamarbete.

Undervisningsformer
Föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Fx är ingen betygsgrad och används
endast då en student tillåts komplettera sin examination.
För studerande som ej blivit godkänd (dvs. erhållit betyget F) vid ordinarie provtillfälle
anordnas förnyad prövning i nära anslutning till ordinarie prov.
Examination sker genom individuella skrivuppgifter, gruppuppgifter och seminarier.

Kursvärdering
Kursutvärdering sker genom samtal med de studerande under kursens gång samt genom
skriftliga utvärderingar. Resultatet återkopplas till de studerande och redovisas för
aktuella organ samt arkiveras av kursansvarig institution.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4FU411

Övrigt
Ges inom magisterprogrammet i Freds och utvecklingsarbete och som fristående kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur
Hill, Michael and Varone, Frédéric (2017). The Public Policy Process. (7:e utgåvan
eller senare), New York/Oxon: Routledge
Sida (2003). Logical Framework Approach. Sida, (tillgänglig på internet), (28 s).
Sida (2007). Looking Back, Moving Forward. Sida, (tillgänglig på internet), (110 s).
Sida (2003). Sida at Work – A Guide to Principles, Procedures and Working
Methods. Sida (tillgänglig på internet), (73 s).
Sida (2005). Sida at Work  Manual for the Preparation, Implementation and
Followup of Cooperation Strategies. Sida (tillgänglig på internet), (54 s).
Vetenskapliga artiklar och rapporter på c:a 400 sidor tillkommer.
Kurslitteraturen uppdateras inför varje kursstart. Slutgiltig kurslitteratur finns tillgänglig i
separat dokument 4 månader innan kursstart.

