
 

 

Utvärdering - Lärprojektet Uppföljning 
 
12 personer har lämnat in en utvärdering 
 

 

Kommentar 

Har fungerat väldigt bra. 

Respondenter: 1 
 
  

 

Annat 

Möjligheten att få verkliga exempel (VGR) var mycket uppskattat. 

Man träffar oftast bara sina kollegor i grannlänen varför nationella samlingar ger nya kontakter - 
kunskaper. 

Respondenter: 2 
 



  

 

Kommentar 

Mer än väl. 

Respondenter: 1 
 
  

Är det något du saknat? 

Beställarkompetens. 

Jämförelse av RUS:ar. 

Ja, men det beror nog mest på att det är ett så stort och omfattande område, dvs det finns alltid 
något att veta mer om. 

Beställarkompetens - utvärderingar 

Fokuserat mer på fler verktyg för att kunna skapa förutsättningar för lärande. 

Respondenter: 5 
 
  

 

Kommentar 

Till viss del - stor nytta ligger i nätverkandet och insikten om att vi delar samma problematik. 

Respondenter: 1 
 
  

 



Kommentar 

Överlag väldigt bra, hade dock förväntat mig mer av Lennart Svensson. 

Mycket kunniga och användbara som föreläsare i andra sammanhang. 

Alla på sitt sätt. 

Lennart Svensson hade dock en attityd som gjorde att hans budskap valde jag att inte ta till mig. 
Han saknade förståelse för "verkligheten". 

Respondenter: 4 
 
  

 

Kommentar 

Hoppas det i alla fall!! 

Respondenter: 1 
 
  

 

Kommentar 

Eftersom programmet formats av oss gemensamt efter hand. 

Ja i den utsträckning det är ett mål i sig. Samtidigt handlar det om att också få andras förslag, 
dvs andra som kanske har en annan kunskap om området i sin helhet. 

Respondenter: 2 
 
  

 



 

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 
  

 

Kommentar 

Christina, Ann och Bo-Josef 

Respondenter: 1 
 
  

 
 

 



 

 

Annat 

Respondenter: 0 
 
  

 

Kommentar 

Absolut, flera stycken som jag känner att jag kan ringa. 

Jag skulle gärna fortsätta erfarenhetsutbytet efter projektets avslut. 

Respondenter: 2 
 
  

 

Kommentar 

Jag skulle gärna fortsätta erfarenhetsutbytet efter projektets avslut. 

Svårt att idag säga. Men jag hoppas. 

Respondenter: 2 
 



  

 

Kommentar 

Har haft kontakt utanför lärprojektet med en del av deltagarna. 

Lärandeplaner har diskuterats och cirkulerat. 

Respondenter: 2 
 
  

 

Kommentar 

Även om modellerna inte är nya så var repetitionen nödvändig. 

Jag jobbar redan nu med att införa verktyg i det dagliga arbetet på hemmaplan. 

Flera som jag kommer att nyttja. 

Triogrupp. Reflektions PM 

Respondenter: 4 
 
  

 

Kommentar 

Ja i den bemärkelsen att vi har verktygen i åtanke - ännu ingen implementerad form. 

Programlogiken 

Respondenter: 2 
 



  

 

Kommentar 

Ställer dock stora krav på form och upplägg för att "utomstående" ska se nytta och relevans. 

Respondenter: 1 
 
  

 

Kommentar 

Viktigt i utvärderings- och uppföljningsarbetet. 

Synd bara att inte fler från min organisation varit med, det hade underlättat. 

Men de måste också räkna tyst kunskap som ett bidrag. 

Respondenter: 3 
 
  

Finns det något ytterligare du vill tillägga för utvecklingen av kommande lärprojekt 
inom Reglab? 

Känns som om vi kunde ha träffats fler gånger och ev. utspritt under en längre tid för att få mer 
tid på hemmaplan att testa m m. 

Ev erfarenhetsmöten för att hålla ihop gruppen och lära ytterligare, ev 1 ggr/år. 

Testa nya mötesformer. Bra med internat/tvådagars - blir mer fokuserat då. 

Var ödmjuk inför att det tar tid för en grupp att komma samman. Hitta rätt ambitionsnivå. 

Respondenter: 4 
 
  
 

 


