
Kriterier för lärande exempel 
Här finns de kriterier som vi använder oss av när vi lägger ut lärande exempel på vår 
webb. Det saknas ofta forskning inom området integration och när det gäller de 
lärande exempel vi väljer att presentera på webben försöker vi redovisa på vilka 
grunder vi valt de olika exemplen. Den myndighet, kommun eller civila organisation 
som ansvarar för initiativet tar fram en beskrivning av insatsen och resultaten. Vi väljer 
lärande exempel som finns beskrivna på en webbsida för att informationen ska kunna 
uppdateras och vara aktuell. 

Namn på insatsen 

Teori och kunskap 
Här redovisas vilken teori eller bakgrund som finns bakom satsningen. Bygger exemplet på befintlig 
forskning om vad som fungerar för målgruppen och har annan kunskap bidragit till att er 
verksamhet startat upp initiativet? 

Målgrupp 
Vilken målgrupp kan inkluderas i insatsen? Är det ålder, kön, hur långt man kommit i 
språkkunskaper som avgör om en person kan inkluderas i insatsen eller är det en öppen verksamhet 
som riktar sig till alla? 



Förväntat resultat 
Vilket resultat förväntas av de deltagare som får insatsen? Innehåller insatsen tydliga mål som är 
formulerade skriftligt för målgruppen?   

Beskrivning av insatsen 
Här beskrivs innehållet i själva insatsen, de viktiga komponenterna i insatsen, hur lång tid det pågår 
och om det finns olika steg att gå igenom. 

Kompetenser 
Är det en insats som kräver en särskild utbildning/kompetens av utföraren eller finns det någon 
intern utbildning, innan man kan utföra den? Utbildas utbildare inom verksamheten som i sin tur 
kan utbilda andra eller krävs ingen särskild utbildning. Finns det en manual eller liknande om 
insatsens genomförande, som stöd för de som arbetar med insatsen? Beskriv hur de som genomför 
insatser ser på den. Är det ett meningsfullt arbete som gör nytta för brukaren? 



Professionella bedömningar 
Hur ser de som genomför insatsen på den? Är det ett meningsfullt arbete som gör nytta för 
brukaren?  

Dokumentation 
Beskriv hur insatsen dokumenteras och om det är möjligt att följa upp resultat av insatsen med stöd 
av dokumentationen.  

Spridning och implementering 
Om insatsen ska spridas i de nordiska länderna, finns det då utbildning/ träning att få genom 
kontakt med er verksamhet, utbildningar eller på annat sätt? 



Forskning /utvärdering 
Finns det någon utvärdering genomförd av insatsen eller pågår det någon typ av utvärdering? Det 
kan handla om forskning om insatsens effekter, för- och eftermätningar, beskrivning av resultat 
eller brukarundersökningar. Länka till eventuella utvärderingar. 

Brukarens syn 
Finns något beskrivet om hur brukaren ser på insatsen? Har det genomförts någon typ av 
brukarundersökning eller har man på annat sätt tagit reda på vad brukare anser om den verksamhet 
man deltar i? 

Ekonomi 
Finns det någon utvärdering av insatsens socio-ekonomiskt utfall, det vill säga lönar sig insatsen på 
lite längre sikt, i så fall hur? Finns det kostnader med att genomföra insatser i form av utbildning, 
licenser eller liknande? 



Uppföljning av insatsen - monitorering 
Finns det någon uppföljning av att insatsen utförs på det sätt som det vad tänkt? 

Länkar 
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