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Evaluering 101 
En introduktion til vidensinformeret praksis
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Hvem er I?
Og hvordan/hvor meget fylder evaluering i jeres arbejdspraksis?
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Dagens program 
• Hvad er evaluering? Og hvordan kan den blive innovativ? 

• Vidensinformeret praksis og evaluering 

• At arbejde forandringsteoretisk – og med antagelser
• Programteori vs. forandringsteori 
• Antagelser – hvorfor skal vi have dem?

• Efterspørgsel eller vidensønsker

• Hvad tager I med hjem - og hvordan kan det bruges?
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Definition på evaluering

Evaluering er en systematisk 
retrospektiv vurdering af 
gennemførsel, præstationer og 
udfald af offentlig politik, som 
tiltænkes at spille en rolle i praktiske 
handlings-situationer.’ (Dahler-
Larsen, 1998)

Evaluering defineres som… 
’det at bestemme værdien 
af noget, eksempelvis en 
proces eller et produkt’ 
(Harrit, 1999) 

’Evaluering er en systematisk 
vidensindsamling om mere komplekse 
igangværende eller afsluttede indsatser, 
hvis målopfyldelse og kvalitet ikke 
umiddelbart kan vurderes, og hvor der er 
behov for dyberegående vurderinger af 
indsatsen ud fra bestemte standarder og 
kriterier, som kan være defineret ud fra 
indsatsens egne mål eller fra andres, fx 
brugernes mål. Arbejdet tilrettelægges med 
henblik på senere praktisk udnyttelse’. 
(Mehlbye, Riepers og Togeby, 1993)
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En evaluering indeholder:

Et defineret projekt, en indsats eller en 
praksis der skal evalueres, som har en 
særlig hensigt og særlige mål 

Dataindsamling og analyse af data

En systematisk tilgang til arbejdet

At der foretages en vurdering
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INNOVATIV EVALUERING = EVALUERING, DER 
ANVENDES TIL AT SKABE FORBEDRING I OG 
AF PRAKSIS
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Innovativ evaluering handler om…

• At lave evalueringer, der 
faktisk kan bruges 
fremadrettet (improve
frem for prove-
evalueringer)
• At måle på det relevante
• At få evaluering til at blive 

en interessant og 
livgivende proces
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Innovativ 
evaluering

Systemisk teori 
og praksis

EvalueringskapacitetRealistisk evaluering

Patton: 
Principbaseret 
tilgang

Compton:  
Definitioner + model 
til modning af 
evalueringskapacitet 

Dinesen og Agerbæk: 
Niveauer for 
kapacitetsopbygning

Preskill og Boyle: A 
Multidisciplinary
Model of Evaluation 
Capacity Building 

Pawson og Tilley: 
Generativ kausalitet

Pawson: VIKTORE
Dinesen og de Wit: 
Effekter skabes af 
mennesker

Pawson og Tilley: 
Hvad virker for hvem 
under hvilke 
omstændigheder? 

Pawson og Tilley: 
Kontekst og 
mekanisme

Cecchin: 
Nysgerrighed og 
uærbødighed

Tomm: 
Spørgsmålstyper

Bateson: Kontekst

Davies og Harre: 
Positionering

Maturana: 
Autopoiese + tid, 
anerkendelse og 
tilpasse forstyrrelser 

Gergen: 
Socialkonstruktionisme 
(relationer + sprog) 

Cooperrider: 
Appreciative Inquiry
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Innovativ 
evaluering
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Indflydelse

Forsyning

Forandringsteori

Programteori

Sterns design-
model

Evaluerings-
paradigmer

Interessent-
analyse

Evaluator-
positioner

Kvantitative 
metoder
- Spørgeskemaer
- Registerdata

Kvalitative metoder
- Karl Tomms spørgsmålstyper
- AI som evalueringsmodel
- Antropologiske metoder
- Interview i proces 
- Redskaber fra coaching

Formidlings-
former

Viden-til-handling-
processer

Forandringsmekanisme-
model 

Fortolknings-
workshop

Afdækning af 
principper Opstarts-

workshops

Indsatsens mål

Evalueringstyper
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”Innovativ evaluering er en refleksiv relationel proces, 
hvor kontekstbestemt viden om fortiden og nutiden 
anvendes til fremadrettede handlinger, der 
understøtter aktørerne i at skabe nye muligheder og 
forbedret praksis parallelt med, at eksterne krav om 
dokumentation opfyldes.”

Definition på Innovativ evaluering
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Innovativ evaluering

Indsats/projekt/hverdagspraksis

Innovativ evaluering
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Vidensinformeret praksis 
og evaluering
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HVAD ER DATA- OG VIDENSINFORMERET 
PRAKSIS? 



Ineva – Viden til udvikling – ineva.dk – info@ineva.dk

CENTRALE BEGREBER:
VIDEN S-

INFORMERET

Viden skal forstås som data, der er 
systematiseret og udsat for 
faglig eller videnskabelig 
ræsonnering. 

Vidensinformeret knytter sig til, at viden skal informere 
ledelse. Dette i modsætning til at lade ledelse være 
baseret på viden. Når ledelsen lader sig informere af 
viden, gøres det ved brug af faglig ræssonering, hvilket 
indeholder faglig viden, politiske og organisatoriske 
strategier og rammer, visioner og mål. 
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HVAD ER DEN SIDSTE (ARBEJDSMÆSSIGE) 
BESLUTNING, DU HAR TRUFFET, HVOR DU LOD DIG 
INFORMERE AF DATA OG/ELLER VIDEN? 



Ineva – Viden til udvikling – ineva.dk – info@ineva.dk

Effekten af Vidensinformeret praksis?
Hvis det lykkes at arbejde mere vidensinformeret, så vil vi få 
endnu mere tilfredse borgere. Medarbejder vil hele tiden 
have det med sig, at de gør deres arbejde af en bestemt årsag 
og med et bestemt formål, og derfor har de valgt bestemte 
tilgange og nogle bestemte indsatser. Og når indsatserne 
lykkes, så kan de forklare hvorfor det lykkes. Når 
de ikke lykkes, så kan de sætte ord på det; hvad 
der påvirkede det. Det kan gøre dem så meget bedre til deres 
arbejde. Det vil også give en langt højere grad af 
medarbejdertilfredshed. De vil vide, hvornår de har 
gjort deres arbejde godt. (leder i interview ifm. bog) 
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Et demokratisk anliggende 

What I say
is true, is 
true. 

Jeg kan 
mærke i min 
mave at…
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• Er du motiveret og drevet af nysgerrighed
• Stiller velovervejede spørgsmål

• Opbygger antagelser om programmer og 
indsatser
• Tager datainformerede beslutninger
• Tror på værdien af evidens
• Udtrykker tro på værdien af evaluering

Når du arbejder evaluativt…
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• Hvad man kan forvente at høre:
• Hvorfor antager vi x? 
• Hvordan ved vi x? 
• Hvordan kan vi tage fejl? 
• Hvilken evidens har vi for x? 
• Hvad er tænkningen bag måden 

vi gør x? 
• Hvordan kan vi gør x bedre? 
• Hvordan knytter x sig til vores 

mål? 
• Interessent Xs perspektiv på 

dette er måske Y 

Hvordan evaluativ tænkning ser ud og lyder
• Hvad man kan forvente at se:

• Øget indsamling og deling af 
evidens

• Mere feedback (i alle retninger) 
• Refleksive drøftelser mellem 

medarbejdere, bidragsydere og 
ledelse

• Mere illustrativ tænkning
• Øget motivation for at lave 

evalueringsarbejde 
• Programevolution 
• Mere effektive medarbejdere 

og programmer
• Større indflydelse på 

programbeslutninger fra 
frontmedarbejdere 

Kilde: Archibald på DES 2018
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At arbejde forandringsteoretisk
– og med antagelser
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• Programteori er den rationelle forklaring af:
• Ressourcer
• Indsatser
• Effekter (på kort, mellemlang og lang sigt)

• Forandringsteori/indsatsteori er forklaringer af ovenstående 
inklusive:
• Kontekster
• Mekanismer
• (Målgruppe)

Programteori og forandringsteori/indsatsteori
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• Peter Dahler-Larsen:
”Programteorien = nogle begrundede forestillinger om, hvorfor 
denne indsats skulle have disse resultater for denne gruppe 
mennesker i denne situation.” (slides fra oplæg SDU, 2011)

• Viser sammenhæng mellem mål eller virkninger og aktiviteter

• Beskriver hvad man ønsker at opnå med et projekt/en 
aktivitet, hvem man ønsker at opnå det for, og hvordan man 
gør det.

Programteori
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”Programteorien beskriver eksplicit og formelt, hvordan en indsats 
eller en intervention kan skabe forandringer, dvs. antagelser om, at 
disse ressourcer, der bruges til disse aktiviteter, vil skabe disse 
resultater, som igen giver de ønskede effekter eller virkninger. 
Forandringsteorien beskriver de centrale processer og fortolkninger 
igennem hvilke, forandringerne sker for de involverede mennesker. 
Effekter skabes ikke af aktiviteter i sig selv, men derimod af de 
mennesker, der spiller sammen med aktiviteterne i en indsats.
I vores tilgang til evaluering integrerer vi programteoriens rationelle 
niveau med forandringsteoriens menneskelige og fortolkende niveau i én 
samlet forandringsteori.”

Inspiration: Pawson & Tilley (1998): Realistic Evaluation og Dinesen & 
de Wit (2010 og 2013): Innovativ evaluering

Vores formulering..
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Enhver opnået effekt er skabt i en given kontekst og påvirket af 
en række mekanismer. For at kunne rumme disse niveauer i 
afrapporteringen af en evaluering, arbejdes med udgangspunkt 
i en række antagelser knyttet til opgavefeltet. Grundideen her 
er, at enhver indsats bygger på en hypotese, antagelse eller 
teori om, hvordan der skabes effekt, herunder hvilke 
omstændigheder og handlinger, der er væsentlige at 
medtænkte i en effektkæde; fra første skridt til afsluttet projekt. 
At opstille kvalificerede antagelser (udarbejde en 
forandringsteori) handler dermed om at formulere og 
synliggøre denne implicitte teori på en stringent måde og 
anvende den som udgangspunkt for både evalueringen af 
indsatsen og den efterfølgende implementering. Der stræbes 
efter at besvare ikke alene hvad, der virker, men også for hvem 
og under hvilke omstændigheder. 

.. Fortsat
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’Struktureret indholdsbeskrivelse af et fagligt tiltag i form at tekst, 
figurmateriale, billeder, oversigter og lign.’ (Møller og Greve, 2016)

• Overblik over og forståelse for indsatsen og dens 
sammenhæng og påvirkning af og i 
virkeligheden/konteksten

• Sætter lys på de menneskelige faktorer, der har afgørende 
betydning for om effekterne opnås 

• Identificere implementeringsfejl og/eller teorifejl

Forandringsteori
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Forandringsteori

RESSOURCER KONTEKST AKTIVITETER MEKANISMER RESULTATER VIRKNING

De ressourcer, 
der tilgår 
projektet/
indsatsen

Den kontekst 
projektet/
indsatsen 
foregår i

De konkrete 
handlinger/

aktivitet

Holdninger/
forståelse hos 

aktørerne

Umiddelbare 
kortsigtede 

effekter

Effekter på lang 
sigt

”
Vi bruger disse 

ressourcer…

”
I denne 

kontekst…

”
Til disse 

aktiviteter…

”
Som er påvirket 
af aktørerne…

”
Så disse 

resultater…

”
Har følgende 

virkning.
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ANTAGELSER

HVAD TROR VI, DER KOMMER TIL AT VIRKE FOR HVEM OG UNDER 
HVILKE OMSTÆNDIGHEDER? 
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• Forandringsteorien er ved indsatsens opstart antagelser om 
sammenhænge og påvirkende faktorer 

• Antagelserne anvendes som afsæt for udarbejdelse af evalueringsdesign og 
derefter den konkrete dataindsamling

• Forandringsteorien kvalificeres og justeres løbende i indsatsperioden og 
ved afslutning er det en væsentlig dokumentation for indsatsens 
virksomme sammenhænge

Forandringsteori er antagelser 
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• Hvad tror vi der kommer til at virke for hvem under hvilke 
omstændigheder? 
• Hvordan kan vi komme fra forestillinger til antagelser? 

• Forestillinger er ideer og refleksioner
• Hypoteser er data- og vidensinformeret

• At arbejde med antagelser kan både foregå 
meget struktureret, ligesom det kan være 
en del af hverdagspraksis
• Antagelser bruges som afsæt for vores 

evalueringsspørgsmål og dermed den 
løbende dataindsamling, analyse og 
opbygning af viden

Antagelser
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• Programteorien:
• Projektbeskrivelser
• Notater/referater
• Politiske dokumenter

• Programteorien og forandringsteorien:
• Teori og forskning
• Rapporter, evalueringer, analyser
• Observationer fra praksis
• Kvalitativ inddragelse af aktørerne omkring indsatsen/målgruppen

Datakilder
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Efterspørgsel eller vidensønsker
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FØRSTE INDSATS: MOTIVATION FOR 
EFTERSPØRGSEL



Ineva – Viden til udvikling – ineva.dk – info@ineva.dk

• Efterspørgsel: Ved vi, hvad vi gerne vil vide? 
• Reel efterspørgsel: Har vi overvejet, hvordan 

den skabte viden skal anvendes? 
• Forsyning: Hvordan skaffer vi den efterspurgte 

viden?

Fokus i evalueringen
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• Individuelt: Skriv alle de spørgsmål, du/din rolle tænker, at det ville være 
interessant at få svar på i evalueringen af X

• Fælles: Præsenter spørgsmålene for hinanden                                                 
og kategoriser dem i ’temaer’

• Fælles: Formuler én fælles efterspørgsel                                                                   
(hvad vil vi gerne vide) på baggrund                                                                        
af spørgsmålene i hvert tema

• Fælles: Formuler én fælles reel efterspørgsel                                                  
(hvad skal den viden, vi får, anvendes til)

Proces til afdækning af efterspørgsel
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Forsyning

Evalueringsdesign - oversigt
Efterspørgsel

• Hvad skal evalueringen 
etablere viden om? 

• Hvilke 
evalueringsspørgsmål er 

der?

Valg af evaluerings-
paradigme på baggrund 
af efterspørgsel

Valg af 
evalueringsmetode

Valg af evaluerings-
teknik(ker)

Interessentanalyse
• Prioritering 
• Særskilte 

efterspørgsler

Hvilken allerede 
eksisterende data og 
viden kan bringes i 
anvendelse? 

Hvad kan lade sig gøre 
(ressourcemæssigt og 
adgangsmæssigt)? 

Indsatsens indhold, 
antagelser og mål 
• Aktiviteter
• Antagelser om 

hvordan der skabes 
effekt

• Mål og succeskriterier

Hvor langt er indsatsen 
kommet? 
Hvilke centrale antagelser 
er væsentlige at evaluere 
nu? 

Kilde: Elliot Stern
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• Vision er udtryk for en ”fremtidig” ønskværdig tilstand – eller et 
forventet fremtidigt resultat skabt af vores organisation

• Målet er udtryk for operationaliseringen af drømmen; 
hvordan skal vi faktisk de den ske? 

Vision og mål: en skelnen 
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• Indsats: Cigaretter gemmes bag lamelgardiner i supermarkeder 
• Vision: Et sundere Danmark
• Langsigtet mål: Færre konstaterede sygdomstilfælde relateret til rygning 
• Kortsigtet mål: Færre rygere (end ved baseline) 

• Indsats: Sommerfest efter fusion 
• Vision: En velkørende/effektiv organisation  
• Langsigtet mål: Øget samarbejde på tværs af de to afdelinger  
• Kortsigtet mål: Øget kendskab til nye kollegaer og øget motivation for at 

opsøge samarbejde på tværs 

Kortsigtede og langsigtede mål: en skelnen
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• S - Specifikke, således at alle er klar over, 
hvad der refereres til, og hvad målet 
vedrører

• A - Attraktive. Målet skal være vigtigt, 
interessant og relevant for alle

• R - Realistiske. Målet skal være realistisk, 
dvs. målet skal være inden for rækkevidde 

• T - Tidsbestemte. Det skal være klart, hvor 
lang tid man ønsker at arbejde på at nå 
dette mål

• E – Evaluerbare & målbare. Det skal være 
klart, hvornår og hvordan man ønsker at 
følge op på sine mål.

SMART mål = SARTE mål 
M - Målbare. Målet 
skal formuleres i 
målbare termer, så 
der let kan følges 
op på, om målet er 
nået. Man kan 
ligeledes løbende 
måle indsatsens 
resultater og holde 
det op imod 
målsætningen
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Datahybriden

Demografiske 
data

Procesdata

Resultatdata

Perceptuelle 
data
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Kvalitative og kvantitative data
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Evaluering af lakridser
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• Formål: Enkel og praksisnær måde at arbejde med 
elementer i en evaluering
• Find sammen i grupper 
• Drøft og udfyld ’før’-skemaet
• Spis lakridserne
• Drøft og udfyld ’efter’-skemaet

Lakridsøvelsen
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Etablering af et fælles sprog

SKIPPER SKRÅ LAKRIDS SVESKER ABC LAKRIDS DUKATOS
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Hvad tager I med herfra og hjem til egen praksis?
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Tak for i dag
Følg Ineva på LinkedIn


