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Deltagarformulerad utvärdering av projektledar- 

utbildningen Framtida projektledare inom LEADER  

Åkulla den 8 november 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. lärt mig mer om hur man formulerar man en projektansökan. Betyg 7,0 
 
2. medfört att jag har bättre grepp om vad för något jag vill söka projektpengar för.   
    Betyg 7,1 
 
3. medfört att jag vet hur man söker projektpengar. Betyg 7,2 
 
4. har lärt mig projektstruktur, hur man sätter gränser i projekt. Betyg 7,4 
 
5a. har lärt mig mer om tidsstruktur. Betyg 7,7 
 
5b. har lärt mig mer om arbetsmetoder. Betyg 7,7 
 
5c. har lärt mig mer om projektledarskap. Betyg 7,5 
 
6. har medfört att jag lärt känna fler människor/fått större nätverk. Betyg 8,1 
 
7a. har lärt mig mer om hur man får slutanvändarna för projektet intresserade.  
  (”trollformel”, entusiasm) Betyg 7,5 
 
7b. har lärt mig mer om hur man får samverkanspartners intresserade. Betyg 7,5 
  
7c. har lärt mig mer om hur man får finansiärer intresserade. Betyg 7,6 



 

                     
Adress: Lynga Strandbacka 110, 311 98 Glommen   
Telefon: 0346-944 52, 073-775 60 02      
E-post:  mi@margaretaivarsson.se   
Hemsida:  www.margaretaivarsson.se    
       
 
 
 

 
 
8. har lärt mig mer om vilka kontakter man bör ta när man ska söka projektpengar.  
    Betyg 7 
 
9. Har medfört att jag fått större kompetens att ta ett projekt från början till slut.  
    Betyg 7,8 
 
10. har lärt mig mer om struktur och roller: vem gör vad? vilka är med? Betyg 7,8 
 
11. har lärt mig mer om styrelseförankring för projekt – infoflöde. Betyg 7,1 
 
12. har ökat mina kunskaper om hur man jobbar för att få alla i ett projekt att få rätt  
      info och få alla att fatta vad projektet handlar om. Betyg 7,5 
 
13. har lärt mig mer om vilken är gränsen kommersiellt/ideellt för att söka pengar.  
      Betyg 6,9 
 
14. har lärt mig mer om var jag bollar min idé, med vem, för att se om det kan bli ett  
      projekt. Betyg 7,7 
 
 


