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Deltagarformulerad utvärdering av projektledarutbildning 
inom LEADER, Falkenberg den 24 maj 2008 
 
Projektledarutbildningen har innehållit 5 kurstillfällen. Det första tillfället inleddes med att 
deltagarna själva fick formulera vad de ville ha lärt sig/fått med sig vid kursens slut. Alla 
påståenden nedan är därför formulerade av deltagarna själva.  
 
Vid kursslutet den sista utbildningsdagen betygsatte de på en 10-gradig skala hur väl 
utbildningen stämt överens med önskemålen. Här följer resultatet presenterat som ett 
medelbetyg för varje påstående. 
 
 

Utbildningen i projektledning har… 
 

1. gett mig en mall för projektbeskrivning (som jag kan gå efter vid projektplanering). Betyg 9,3 
 

2. gett mig kunskap om LAG-gruppens krav på projektinnehåll. Betyg 8,3  
 

3. gett mig allmän kunskap om LEADER: vad kan man söka där. Betyg 8,2 
 

4. gett mig kunskap om hur man styr upp projekt utan att man behöver jobba ihjäl sig. Betyg 8,9 
 

5. gett mig mer allmän kunskap om projekt. Betyg 9,1 
 

6. gett mig mer kunskap om vad som är viktigt när man tar kontakter med andra instanser – hur 
man blir intressant på ett kort och koncist sätt – för samverkanspartners, finansiärer och andra 
intressenter. Betyg 8,9 

 
7. gett mig kunskaper om hur man gör avgränsningar i projekt. Betyg 8,4 

 
8. gett mig tips, idéer, kontakter, nätverk inom gruppen. Betyg 9,2 

 
9. gjort att jag känner mig säkrare i rollen som projektledare. Betyg 9,6 

 
10. gjort att jag vet mer om hur man kan inspirera projektdeltagare. Betyg 9,3 

 
11. gjort att jag vet mer om hur man blir tydligare i rollen som projektledare. Betyg 9,4 

 

Övriga kommentarer 
 

• Fått kunskap om Länsbygderådet och Leaders uppbyggnad och syfte 
• Lärt känna dig själv dvs. förbättrat din självinsikt i gruppdiskussioner 
• Trevligt med en lagom stor grupp som har varit greppbar och där alla har kunnat delta 

i diskussioner. 
• Metoder hur man jobbar i grupp har varit matnyttiga för mig + även hur man sätter 

upp mål!  
• Hur man graderar beror på de förkunskaper man hade med sig innan kursen 

 


