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Agenda 
 

• Hvem er vi? 
 

• Hvorfor er programevaluering interessant? 
 

• Perspektiver på tværgående evalueringer - oplæg 
 

• Erfaringsudveksling - gruppedrøftelser 
 

• Fælles opsamling og afrunding 
 



Hvem er vi? 
 
Nina Middelboe, Oxford Research 
 
Hanne Søndergård Pedersen, KORA 
 
Aktuelt samarbejde om Evaluering af 
Forebyggelsespakken – en tværgående evaluering 
under strategien ”Tidlig indsats – livslang effekt” 
 
Tilsammen 30 års erfaring som evaluatorer  
 
 

Evaluering af 
Forebyggelsespakken 
”Tidlig Indsats – 
Livslang Effekt” 
 
Tværgående 
evaluering af syv 
familierettede og 
forebyggende 
indsatser 



 



Programevaluering – tværgående evaluering 
 
 
                          Program-evaluation: evaluering af en indsats  
 
 
 
 
                           Program-evaluering: evaluering af flere indsatser på tværs 
 
 



Hvad siger litteraturen? 
 

Ikke så meget…. 
 
I denne sammenhæng anskuer vi programevaluering 
som:  ”En evaluering på tværs af flere forskellige 
indsatser og enheder” 
 

Én indsats  Flere indsatser 

Én enhed 

Flere enheder √ 



Hvorfor programevaluering? 
 

Summativt 
• Mulighed for at sammenligne forskellige indsatser til samme 

målgrupper – hvad virker bedst? 
• Mulighed for at vurdere en samlet strategi – virker den? 
 
Formativt 
• Mulighed for læring på tværs – hvilke erfaringer er der fra 

andre kontekster? 
 
Pragmatisk 
• Stordriftsfordele? – forsvinder let fordi man håndtere stor 

kompleksitet…… 



Hvad er udfordringerne? 
 

 
Håndtering af kompleksitet – på alle niveauer! 
 
1. At de enkelte indsatser forventer at de i en vis grad bliver 

evalueret i deres egen ret 
 

2. At identificere og opnå accept at fælles outcome-mål 
 

3. At få håndteret de mange interessenter  
 

 
 



Jeres erfaringer med programevaluering? 
 
Diskutér fx: 
 

• Hvilke udfordringer har I oplevet? 
 

• Hvordan er evalueringen håndteret? 
 

• Hvad har fungeret rigtig godt? 
 

• Hvad ville I gerne have gjort om? 
 
 Del én pointe ved opsamlingen 



Tak for opmærksomheden 
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