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Om at sætte mål for og 
måle resultater af en 
kommunal 
naturfagstrategi



Formål: At øve metode til at få sammenhæng mellem ønskede 
virkninger, mål og aktiviteter i en naturfagsstrategi.

1. I får kendskab til og hands-on oplevelser med at arbejde med 
indsatsteori. Herunder:

• Forstå indsatsteori, hvad er det, hvad kan det?
• Få praktisk erfaring med at arbejde med indsatsteori.

2. I får kendskab til og hands-on oplevelser med hvordan man kan klargøre 
en indsatsteori til evaluering.
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Terminologi og tanker bag

Effektevaluering
• I hvor høj grad virkede indsatsen 

efter hensigten? 
• Er der tale om en årsags-

virkningssammenhæng?
Undersøger om der er en kausal-
sammenhæng mellem 
intervention/indsats/projektaktivitet 
og resultat/målopnåelse.
Typisk i form af før/efter-målinger 
og/eller brug af kontrolgrupper. 

Virkningsevaluering
• Hvad virker? 
• Hvordan virker det?
• Hvorfor virker det? 
• Hvornår virker det? 

Virkningsevaluering tager 
udgangspunkt i en såkaldt 
programteori og undersøger de 
virksomme mekanismer i indsatsen –
hvad får indsatsen til at virke?
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Terminologi og tanker bag

Kært barn har mange navne: 

• Programteori
• Logikmodel
• Interventionsteori
• Forandringsteori
• Indsatsteori
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Indsatsteori
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Formål Aktiviteter Trin på vejen/midtvejsresultater Mål (kort sigt) Virkninger (lang sigt)

Indsatsteori



Arbejdsgang - indsatsteori
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1. Mål
Hjælpespørgsmål:

• Hvilke kompetencer vil vi gerne 
udvikle hos …?

• Hvilken adfærdsændring vil vi 
gerne se hos …?

• Hvilke forandringer vil vi gerne 
se hos …?

2. Trin på vejen/midtvejsresultater
Hjælpespørgsmål:

• Hvilke bestemte kompetencer skal 
personalet udvikle og tilegne sig?

• Hvilke nye rutiner og strukturer er det 
nødvendigt at udvikle?

• Hvilke ændringer skal der til i det 
fysiske miljø?

• Hvilke nye måder skal personalet 
arbejde med børn og unge på?

• Hvilke nye aktiviteter skal personalet 
sætte i gang for børn og unge?

3. Aktiviteter
Hjælpespørgsmål:

• Hvilke aktiviteter skal vi sætte i 
gang hvis vi fx vil udvikle nye 
rutiner og strukturer?

• Hvilke aktiviteter er relevante hvis 
vi fx vil have at personalet tilegner 
sig nye kompetencer eller skal 
arbejde på en ny måde med børn 
og unge?

• Hvad skal vi gøre i projektet hvis vi 
fx vil styrke samarbejdet og 
videndeling mellem bestemte 
personalegrupper eller personer?



Gruppearbejde – øv jer på indsatsteori

• Vælg en case i gruppen
• Vælg en tovholder der pitcher gruppens forslag inden frokost
• Arbejd jer baglæns fra mål over trin på vejen/midtvejsresultater til aktiviteter
• Forbind aktiviteter, trin på vejen og mål til sidst

Husk:
Vær konkrete!
Hav i baghovedet om hvert trin kan evalueres!
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Brug gule 
post-its!



Mål kræver nedbrydning for at skabe forandring – gerne med 
involvering af de berørte brugere!

Virkningsevaluering
• Hvad virker? 
• Hvordan virker det?
• Hvorfor virker det, 
• Hvornår virker det? 
• Kan de indsamlede data bekræfte indsatsteorien?
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Klargøring af indsatsteorien til evaluering

Stil følgende spørgsmål til indsatsteorien:
• Er de ønskede resultater inden for projektperioden så præcist formuleret 

at vi har et godt grundlag for at vurdere om vi opnår resultaterne?
• Har vi formuleret hvert enkelt trin på vejen så præcist at vi vil kunne 

vurdere om vi har nået det?
• Er vi enige om hvornår vi er tilfredse med udførelsen af de enkelte 

aktiviteter?
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Tegn og succeskriterier

Tegn (neutrale)
• Hvilke tegn skal vi kigge efter for at 

finde ud af om aktiviteterne lever op 
til formålet og har den kvalitet som 
er nødvendig for at vi kan nå frem til 
de ønskede resultater?

• Hvad skal vi kigge efter for at finde 
ud af om vi når de forskellige delmål 
på vejen?

• Hvilke tegn skal vi kigge efter for at 
finde ud af om vi når resultaterne i 
sidste ende?

Succeskriterier (hænger sammen 
med tegn)
• Hvornår er vi tilfredse med 

aktiviteterne?
• Hvornår er vi tilfredse med de 

delmål, vi når på vejen?
• Hvornår er vi tilfredse med de 

resultater som vi opnår inden for 
projektperioden?
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Tegn Succes-
kriterier



Gruppearbejde – klargøring til evaluering

• Diskutér om jeres indsatsteori er klar til evaluering.

• Diskutér tegn (neutrale), kom med eksempler. 

• Diskutér succeskriterier (som hænger sammen med tegn), kom med 
eksempler. 
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Brug 
blå 

post-its

Brug 
grønne 
post-its



Tak for i dag! 
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Referencer

• En lærerig vej til resultater. Håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori. 
Udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut 2009. 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/laererig-vej-resultater

• https://astra.dk/skabelon-til-naturfagsstrategi

Kontakt: Olga Trolle, olga.trolle@ind.ku.dk, tlf: 35 32 03 39
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