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Udarbejdelse af indsatsteori1 
Formål  

Formål kan fx være: "at skabe en inspirerende og engagerende 
naturfagsundervisning, der kan give et samlet naturfagsløft til 
hele kommunen".  

 

 

 

  

Langsigtede virkninger 
 

 

 

 

 

 

Hjælpespørgsmål: 

• Hvad skal projektet i sidste ende føre til? 
• Hvem er den endelige målgruppe som projektet skal være til gavn for? 
• Hvilken forandring skal de opleve i deres liv? 
• Hvilke positive konsekvenser skal projektet have for målgruppen og de 

relationer og sammenhænge som de indgår i? 

                                                           
1 Inspiration fra: En lærerig vej til resultater. Håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori. Udgivet af Danmarks 
Evalueringsinstitut 2009. 
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Ønskede mål i strategiperioden 
 

 

 

 

 

Hjælpespørgsmål:  

• Hvilke kompetencer vil vi gerne udvikle hos …? 
• Hvilken adfærdsændring vil vi gerne se hos …? 
• Hvilke forandringer vil vi gerne se hos …? 

 

Mål kan med fordel udformes meget konkret, fx2: 

“Målet er at eleverne oplever undervisningen i naturfag som spændende og 
engagerende”.  

“Målet er at der er indgået et konkret samarbejde mellem virksomhederne xxx og 
skolerne xxx.”  

Man kan også vælge at udforme målene som resultatmål med målbare indikatorer.  

"Målet er at mindst 25 klasser besøger Økolariet i uge 39….." 

 

 

 

                                                           
2 Fra https://astra.dk/skabelon-til-naturfagsstrategi  

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

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? 
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Opstil indsatsteori = tegn pile 
I processen kan det være en hjælp at bruge et fælles sprog, fx:  

”Vi forventer at aktiviteten vil føre til …”,  

”Det vil så igen føre til …”,  

”Vi forventer også at aktiviteten vil føre til …”,  

”Det vil så igen føre til…” eller  

”Hvis vi skal nå det resultat, forudsætter det at …”,  

”Det forudsætter så igen, at vi iværksætter denne her aktivitet …”. 
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Gør indsatsteorien klar til evaluering 
Stil følgende spørgsmål: 

• 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? 

Tegn (neutrale) 
Stil følgende spørgsmål: 

• 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 trin 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) 
Stil følgende spørgsmål: 

• Hvornår er vi tilfredse med aktiviteterne? 
• Hvornår er vi tilfredse med de trin vi når på vejen? 
• Hvornår er vi tilfredse med de resultater som vi opnår inden for 

projektperioden? 
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