Varför vill vi stötta
ert arbete med utvärdering?
Min erfarenhet är att lovande och värdefulla idéer kan tas
tillvara, utvecklas och spridas på ett bättre sätt via en väl
genomförd lärande utvärdering. Verksamheter som bygger
på kontinuerligt lärande och återföring brukar också vara
de som blir hållbara på sikt.
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Det finns flera sorters utvärderingsmodeller
och användningsmöjligheter. Orwén Konsulting AB arbetar gärna med lärande utvärdering,
en modell som följer en verksamhet över tid.
En annan variant är utvärdering efter ett
projekts slut.
Via handledning och/eller utbildning om
utvärdering kan vi också stötta er verksamhet
vid eget arbete med utvärdering. I fokus för oss
är lärandet - där vetenskapliga undersökningar tillsammans med lärtillfällen (exempelvis
workshops ) bidrar till att nya kunskaper tas
tillvara i en komplex omvärld.
Lärande utvärdering
En lärande utvärdering följer således en
verksamhet över tid. Det görs undersökningar
(intervjuer, enkät, observation) vid olika
tillfällen som sedan diskuteras vid workshops
eller på annat sätt.
I fokus är dialog och lärande, där genomtänkta
undersökningar kan bli ett värdefullt inslag i
verksamhetens förbättringsarbete.

Utbildning om utvärdering

Handledning

Att genomföra en systematisk
utvärdering kräver ofta förkunskaper.

Ofta görs utvärderingar internt inom
organisationen, och då kan kunskap
utifrån underlätta arbetet.

I utbildningen om utvärdering
närmar vi oss svaren på frågor som:
Vilken typ av utvärdering bör göras?
Vad är skillnaden mellan uppföljning
och utvärdering? När bör den ske?
Vem ska göra den? Hur kan en
utvärdering organiseras så att
erfarenheterna tas tillvara i en
föränderlig omvärld?
Orwén Konsulting arbetar just nu
med ett utbildningskoncept, men
du kan redan nu ta kontakt för att
skräddarsy en utbildning utifrån era
behov.

Via handledning kan ni få stöd och
bollplank för den egna utvärderingen.
Det kan exempelvis handla om vägval
vid utvärderingsmetod, metodval vid
informationsinsamling, förslag till
tolkningar och hur erfarenheter kan
användas i den aktuella - och ofta
komplexa - situationen.

