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Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till "Kandidatprogrammet för offentlig organisation och politik". Studenten ska ha genomgått
kurserna Politik och Förvaltning I och II, totalt 60 hp.
Kursens uppläggning
Provkod
1001

Benämning
Offentlig granskning

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Granskning är en viktig verksamhet och ett växande professionellt kompetensområde inom offentlig sektor.
Granskning har också kommit att uppmärksammats allt mer inom olika vetenskapliga discipliner. I denna kurs
ges en introduktion till skilda offentliga granskningsverksamheter, såsom utvärdering, revision, tillsyn,
uppföljning, jämförelser, rapportering och evidensbaserad politik. I kursen behandlas centrala teorier, begrepp
och modeller inom området samt orsaker till granskningsverksamhetens utbredning. I kursen diskuteras också
hur offentlig granskning, med fokus på framför allt utvärderingsverksamhet, kan och bör organiseras och
styras.
Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagaren kunna:
• Redogöra för centrala perspektiv, begrepp, modeller och metoder på granskningsområdet.
• Jämföra och exemplifiera olika slags granskningar och redogöra för deras utbredning och betydelse i
offentlig sektor.
• Resonera kring lämpliga val av granskningsform, utvärderingsmodeller och metoder för olika uppgifter och
sammanhang.
• Kritiskt reflektera kring företeelsen granskning och dess roll, samt dess tilltagande utbredning, i offentlig
sektor.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier med obligatorisk närvaro. Frånvaro kompletteras med skriftlig
inlämningsuppgift. Komplettering accepteras endast för två tillfällen.
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Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom hemtentamen.
Vid betygsättning används en sjugradig målrelaterad skala där A, B, C, D, och E är graderingar av godkända
betyg. F och Fx används som graderingar av underkänt. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
Betygskriterier delas ut i samband med kursstart.
På delkurser som examineras genom hemtentamen eller självständigt arbete kan komplettering av
examinationsuppgiften medges om betyget är Fx och om information om att komplettering finns som
möjlighet på kursen återfinns i studiehandledning för den aktuella kursen. Den kompletterande uppgiften ska i
dessa fall lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsuppgift har meddelats av examinator. Vid godkänd
komplettering av brister av förståelsekaraktär – mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del
alltför begränsade resonemang – används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel
används betygen A-E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Övrigt

Kursen får inte medtagas i examen samtidigt med sådan, inom eller utom landet genomgången kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.
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