augusti 2017
Information inför kursstart SOAN50 Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller
Varmt välkommen till kursstart på kursen om utvärdering och kunskapsproduktion i socialt arbete! Vi
är glada över att kunna erbjuda denna kurs inom ett som vi tycker centralt område inom det sociala
arbetet.
Detta brev går ut till samtliga studenter som har ansökt och tackat ja till att läsa kursen. Vissa har blivit
antagna med villkoret att senast vid kursstart uppvisa behörigheten för kursen (kandidatexamen i
socialt arbete eller motsvarande). Detta står i så fall i ert antagningsbesked. I vissa fall har vi inte hunnit
kontrollera behörigheten. Efter detta brev kommer i så fall din behörighet att kontrolleras. Uppfyller
du inte behörigheten vid kursstart kan du inte läsa kursen. Om du har frågor kring din behörighet så är
du välkommen att kontakta Vesna Sehovac: Vesna.Sehovac@soch.lu.se
Kursen startar tisdag 29 augusti kl 10.15 på Socialhögskolan, sal 21, Bredgatan 26 i Lund. Om du inte
har studerat hos oss tidigare så hittar du all möjlig relevant information på vår hemsida
www.soch.lu.se. Här kan du under ”undervisning” hitta kurshemsidan för SOAN50 där du finner
kursplan, en länk till schemat och litteraturlista. En del litteratur kan laddas ner från nätet och vi tror
att det mesta skall vara lätt att skaffa.
Vi som undervisar och handleder på denna kurs är Yvonne Johansson, Martin Bergström, Malin
Arvidson, Verner Denvall och undertecknad.
På kursintroduktionen den 29 augusti ska vi, förutom att gå igenom kursens uppläggning, litteratur och
examinationsformer även ägna tid åt att ge en allmän överblick kring utvärdering. Det kan vara en god
idé att läsa någon introducerande bok om utvärdering före kursstart. Exempelvis Karlsson, Ove (1999)
Utvärdering – mer än en metod. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Den senare finns att
hämta på vår kurshemsida.
För den som är målinriktad på att skaffa kurslitteratur så vill jag tala om att en av kursböckerna, Hanne
Krogstrups Evalueringsmodeller, är på danska. Den finns på universitetsbiblioteket. Det jag vill meddela
nu är att den håller på att översättas till svenska av Studentlitteratur och planeras att utkomma under
hösten, men jag törs inte säga exakt när.
Frågor? Hör gärna av dig!
Än en gång varmt välkommen till kursstart!
Stig Linde, kursansvarig
stig.linde@soch.lu.se

