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Modultitel: Utvärderingsplan och utvärderingstrappan
Modultext: Denna modul ger kunskap om utvärderingstrappan, vilket är steg i en utvärdering som
underlättar genomförande, och om utvärderingsplaner. Vilket innefattar analys av nuläge, val av metod,
utvärderingsdesign och utvärderingsmodell, återkoppling av resultat, tidsplan och spridning av resultat.
Det ingår också kunskap om implementering av resultat. Modulen ger även perspektiv på lärande, där
lusten att lära nytt och lära om betonas.

Nivå: 3
Läranderesultat

Bedömningskriterier

Kunskapen färdigheten eller kompetensen
är att kunna:

Detta har uppnåtts genom att individen kan:

1. Utvärderingstrappan och analysera
hur den kan vara till hjälp i en lärande
utvärdering

Redogöra för, och reflektera över:
1.1 Varför en utvärdering görs
1.2 Vad som ska utvärderas
1.3 Vilka som ska medverka i utvärderingen
1.4 Hur den ska genomföras, val av datainsamlingsmetod
1.5 Hur resultatet ska presenteras och användas

2. Tillämpa och analysera en
2.1 Göra en utvärderingsplan enligt utvärderingstrappan
utvärderingsplan för lärande utvärdering 2.2 Göra en tidsplan
2.3 I planen organisera för dialog
2.4 Redogöra för kostnadsram
2.5 Reflektera över för- och nackdelar med vald metod i
utvärderingsplanen
2.6 Redogöra för vikten av ett lärande förhållningssätt vid
mottagande av en utvärdering
2.7 Tillämpa utvärderingsplanen i egen verksamhet
3. Tillämpa och analysera en
implementeringsplan

Organisation

3.1 Göra en implementeringsplan utifrån resultat i en
utvärdering.
3.2 Tillämpa och analysera en implementeringsplan i
egen verksamhet utifrån resultat i en utvärdering.
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Reflektera över skriftligt prov om kvalitativa data och intervjuguide från Modul 3. Deltagarna
skickar detta till oss, vi ger skriftlig feedback och tar upp frågor från deltagarna och centrala
tankar från oss, om ca 45 min.

Lärandebevis
Göra en utvärderingsplan enligt bedömningskriterier (bk) 2.1-2.8 och bk 3.1-3.2 på 1-2 sid,
lämnas in före nästa tillfälle, starten av modul 5 (lärande utvärdering och strategisk påverkan).
Eller vid annat tillfälle om enskild modul.

Modulen baseras på egen erfarenhet och följande litteratur:
Bo Sandberg och Sven Faugert (2012) ”Perspektiv på utvärdering”, Studentlitteratur
Exempel på utvärderingsplaner
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