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Kurs i lärande utvärdering och följeforskning  
vid Högskolan i Halmstad hösten 2009 
 
Arbetsformer 
En viktig del i utbildningen är kopplingen mellan teori och deltagarnas vardagliga arbete. Kursen 
varvar teoretiska föreläsningar med fallstudier och grupparbeten utifrån deltagarnas egna 
praktiska exempel. En interaktiv och reflekterande pedagogik kommer att användas. Deltagarna 
involveras aktivt i kursen genom olika uppgifter vid varje kurstillfälle. 
 
Innehåll 
Kursen integrerar teoretiska moment, fallstudier och praktiska exempel. Begreppen lärande 
utvärdering och följeforskning problematiseras och ställs i relation till andra utvärderingsansatser. 
En viktig utgångspunkt är hur olika utvärderingsansatser och metoder kan bidra till gemensam 
kunskapsbildning. Vidare beskrivs programteorin med dess uppföljnings- och indikatorsystem 
samt de horisontella kriterier som används i projekt som stöds av Strukturfonderna. En viktig del 
av innehållet handlar om hur resultat kan spridas och kommuniceras i former som stödjer 
lärprocesser, lokalt, regional, nationellt. 
 
Kursdagar 
Kursen inleds med ett tvådagarsinternat den 7–8 september på Tylöbäcks kursgård vid Tylösand 
tio km norr om Halmstad (www.tyleback.com). Övernattning och helpension ingår i kursavgiften. 
 
Måndag 7 sept ember , från kl. 09.00 finns enklare frukost. Kl. 10.00 är det kursstart med 
introduktion, översikt och genomgång av olika frågor. Göran Brulin, kvalificerad analytiker och 
professor på Tillväxtverket, ger därefter en bakgrund och inblick i begreppen ”Ongoing 
evaluation” och följeforskning, dess vetenskapliga bas och vad de betyder inom EU och Sverige i 
dag. Sven Jansson, utvärderingsansvarig vid Svenska ESF-Rådet, fortsätter med att belysa 
betydelsen av lärande utvärdering för att nå projektmål inom Strukturfonderna. Båda berör vikten 
av att medverka i den offentliga debatten 
 
Tisdag 8 sept ember.  Per-Erik Ellström, professor i arbetslivspedagogik vid Linköpings 
universitet, gör en teoretisk inramning av begreppen Lärande utvärdering och följeforskning samt 
diskuterar hur utvärderingsresultat kan användas för att ge hållbara effekter. Internatet avslutas kl. 
15.00 med kaffe. 
 
Torsdag 1 oktober,  kl. 09.30–16.00, Högskolan i Halmstad. Christina Ehneström, 
utvärderingschef på KK-stiftelsen, går igenom programteorin och visar hur den kan vara ett stöd 
i utvärderingsarbetet. Agneta Hansson, fil. dr. vid Högskolan i Halmstad, berättar om de 
horisontella kriterierna och hur man kan integrera jämställdhetsperspektivet i projekt och 
utvärderingar. 
 
Torsdag 5 november,  kl. 09.30–16.00, Högskolan i Halmstad. I fokus står praktiska exempel. 
Carina Åberg, chef på APeL i Lindesberg, kommer att berätta om metoder och erfarenheter av 
lärande utvärdering och följeforskning. Ove Svensson, fil. dr. i sociologi vid Högskolan i 
Halmstad, ger sina tips, råd och erfarenheter av många års utvärderingar av EU-projekt. 
 



Torsdag 3 dec ember,  kl. 09.30–16.00, Högskolan i Halmstad. Examination. Kursdeltagarna 
presenterar sina egna och diskuterar andras PM eller paper. Lennart Svensson, professor i 
sociologi vid Linköpings Universitet, knyter ihop kursen genom att ta upp hur man kan 
organisera lärorika spridningsaktiviteter utifrån flera års teoretiskt skrivande och praktiskt 
handlande kring lärande utvärdering och följeforskning.  
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Kurskostnad 
13 500 kr. exkl. moms. Övernattning med helpension den 7–8 september, lunch övriga kursdagar 
och huvudkursbok ingår.  
 
Mer information 
Kontakta kursansvarig Mats Holmquist, tel. 035-16 73 62, mats.holmquist@hh.se eller 
samverkansansvarig Max Lundberg, tel 0706-16 73 65, max.lundberg@hh.se för mer information. 


