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Checklista 7: 

Underlag för utvärdering av projektet  
CHILD stödjer barns och familjers deltagande i utvärdering av projektet. Denna checklista 
syftar till att hjälpa forskare att säkerställa att barn och familjers erfarenheter av 
forskningen framkommer i utvärderingen av projektet. 

1. Överväganden inför uppstarten av projektet, frågor till forskarna 
(inklusive barn och familjer)  

Inför uppstarten, ställ frågor relaterade till projektets utfall/hypoteser, troliga påverkan 
och utvärdering?  

 

Frågor Fritextsvar 

Vad skulle du vilja ändra och hur?  

Vad är de specifika områden i projektet som 
kan leda till förändringar?  

 

Vad är indikatorerna för förändring och hur 
kan dessa mätas? 

 

Hur kan projektets framgångar se ut?  

Hur kommer data från utvärderingen att 
analyseras? 

 

Hur kommer forskningen att kunna påverka 
barn och familjer? 

 

 

2. Utveckla en plan för utvärdering 

Engagera dem som forskningen berör samt uppdragsgivare 

 

Frågor Ja Nej Vet ej 

Planerar du för regelbunden, kontakt med de 
som forskningen berör (utöver deltagarna i 
referensgruppen) samt uppdragsgivare? 

   

Har du efterfrågat projektets påverkan för 
dessa grupper? 

   

Har du övervägt vilka behov av forskning 
som finns för barn och familjer relaterat till 
projektet? 
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Utveckla en plan 

Frågor Ja Nej Vet ej 

Har ni identifierat erfarenheter och bidrag 
som referensgruppen tillför projektet? 

Är forskningsaktiviteterna som pågår i 
projektet identifierade så som utbildning och 
kommunikation? 

Har projektets utfall identifierats exempelvis i 
form av träningsprogram, utbildning osv? 

Är nyttan med projektet identifierad, så som 
vilka och hur många som kommer kunna ha 
nytta av resultatet? 

Är det säkerställt att barn och familjer fått 
möjlighet att bidra med sin erfarenhet till 
projektet? 

Utvärdera metoden 

Frågor Inga Några Majoriteten

Finns det en samstämmighet kring den 
metod som används i projektet när det gäller 
datainsamling, analys och rapportering? 

Har barn och familjer bidragit med sin 
erfarenhet till projektet gällande utfallet och 
användbarheten? 

Är resultatet speglat genom barns och 
familjers perspektiv? 

 Anvisa huvudansvar och sätt mål 

Frågor Inga Några 

Är barn och familjers deltagande tydligt? 

Har barn och familjers roller och ansvar 
beskrivits i projektet? 

Är mål och tidsramar överenskommet i 
samråd med barn och familjer och 
eventuella uppdragsgivare? 

Majoriteten
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 Rapportering och användbarhet av resultaten 

 

Frågor Ja Nej Vet ej 

Har informationen från barn och föräldrar 
tagits tillvara för att säkerställa 
användbarheten av resultatet? 

   

Finns adekvata kanaler för att möta 
behoven hos barn och familjer som 
forskningen berör samt uppdragsgivare 
övervägts? 

   

Är språket, stilen och utformningen 
anpassad för att möta behoven hos barn 
och familjer samt eventuella 
uppdragsgivare? 

   

Är tekniska termer och komplexa 
formuleringar anpassade för barn och 
familjer? 
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