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Udgangspunkter

1. Standardiserat spørgeskema

2. Summativ evaluering

3. Deltagerne besvarer selv spørgsmålene

4. Patienterna er anonyme i dokumentationen



Evalueringsområderne

• Egenkraft

– Kunskap (viden) & förståelse 

– Självkänsla (selvtillid)

• Autonomi

– Självbestämmande

– Oberoende (uafhængighed)

• Delaktighet (brugerinvolvering)

– Graderinger af delaktighet

– International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) 

• Lärande (læring)

– Begriplighet (forståelse) 

– Pedagogiskt upplägg 

(tilrettelæggelse)

• Nytta

– Brugbarhed og strategier

– Nöjdhet (tilfredshed)



Evalueringsområderne bygger på

• Forvaltningens måldokument og policy

• Forskning om f.eks pædagogik

• Afprøvede erfaringer i forvaltningen
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Diskussion

Hvad kan det få for konsekvenser att lægge 

tyngdepunktet på de tre forskellige i kilder?

Hvordan kunne det se ud inden for jeres 

arbejdsområde?



Eksempel på evalueringsområde, 

standardiserede og tilpassede spørgsmål

Evaluerings
område

• NYTTE

• Brugbarhed og strategier

• Tilfredshed

Standardise
rede

spørgsmål

• ”Fick du nya strategier för att [ ]?”

• ”Kommer du att använda/ha nytta av det du lärde dig på [ ]?”  

• ”Vad tyckte du om innehållet på [ ]?”

Tilpassede
spørgsmål

• ”Fick du nya strategier för att stödja ditt barns toaletträning?”

• ”Kommer du att använda det du lärde dig på Hälsa och Rörelse?”  

• ”Vad tyckte du om det vi gjorde på Sommarlägret?”



Spørgsmål og svarsalternativ

Spørgsmålene:

• kan stilles både mundtligt och skriftligt,

• må gerne forklares af personalet

• og bliver i visse tilfælde kompletteret af billeder

Svarsalternativerne er begrænsede til tre.









Samarbejde

Tilpasningen af det standardiserade spørgeskema

• sker i dialog med medarbejderen og bygger på 

gensidig respekt og tillid

• kræver et forarbejde af medarbejdere



Modellens fordele

Modellen favner variationerne i forvaltningens indsatser

samtidigt som den giver mulighed for at evaluere dem på 

en relativt ensartet måde

• Kvalitetssikring af den enkelte indsats

• Kvalitetsikring af udbuddet af indsatser i Skåne

• Synliggørelse af overordnede udviklingsbehov



Diskussion

En bieffekt af at evaluere uddannelser og

gruppeaktiviteter er mere målstyring. 

Vad betyder det for brugerinvolveringen? 

Hvor åbent kan et formål være? 
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