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Hva er evaluering?



Hva er evaluering?(Sissel Sverdrup 2014)

• Mangfoldig begrep
• Dagligtale: Vurdere i ettertid (om noe har hatt den virkning/effekt vi ønsket)

• I «forskningverden»: Det «samme», men krav til systematikk og metodisk 
tilnærming 
• Avhenger av et klart mål (hva skal måles)

• Virkninger og effekter av et tiltak isolert sett på få variabler (tradisjonell evalueringsforskning 
med en lineær forståelse)  Har tiltaket før til endring? Ja/Nei

• Hvilke verdier, fordeler, betydninger og virkninger har tiltaket hatt (se tiltaket i lys av 
konteksten) Hvilke virkninger har tiltaket hatt?

• Hvilken innsikt, forståelse har vi fått gjennom tiltaket? Hva har vi lært gjennom tiltaket? Hva 
skjedde/fungerte og hvorfor?

Bakoverrettet-evaluering                                    Fremoverlent-evaluering



Hvorfor evaluere?
• En evaluering kan si oss noe om hvor vi er (Kartlegging)

• En evaluering kan si oss noe om hvor vi skal (nå)

• En evaluering kan si oss hva vi har oppnådd (og hva vi 
må jobbe videre med)

• En evaluering kan gi oss grunnlag felles refleksjon og 
læring 
• Hva fungerte bra i forhold til tiltaket, og måten vi jobbet med 

tiltaket på?

• Lære av det vi ikke fikk til like bra/oppnådde ☺



Kunnskapsbasert folkehelsearbeid- Hvordan
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-
frivillighet/folkehelse/programmet/nyheter/trondelagsmodellen-
for-folkehelsearbeid-i-ny-drakt/

https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-
praksis

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/programmet/nyheter/trondelagsmodellen-for-folkehelsearbeid-i-ny-drakt/
https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis


STEG 3

Involvere og utvikle 

• Søkekonferanse 

• Gjennomføring dag 1: Idéutvikling 

• Gjennomføring dag 2: Prioritering 

o Hva er aktuelt tema for konferansen i din kommune? 

o Hvem kan være aktuelle deltakere?

o Hvem er aktuelle innledere? 

o Hvem bør lede prosessen? 

o Hvem skal koordinere det videre arbeidet? 

ANBEFALT PROSESS

Sjekkliste



+ Presisere mål og lage en 
evalueringsplan 



STEG 6

Evaluere

• Planlegg evalueringen 

• Velg riktig evalueringsform 

• Identifiser utfordringer i evalueringsarbeidet

• Lag en evalueringsrapport

o Det er utarbeidet en praktisk plan for gjennomføring av evalueringen.

o Kommunen har tatt stilling til hvilken type evaluering som bør gjøres.

o Resultatet av evalueringen er samlet og organisert i én eller flere evalueringsrapporter.

ANBEFALT PROSESS

Sjekkliste





Evaluering handler om å vurdere hvorvidt bestemte målsettinger og 
tiltak har ført til tilsiktede/utilsiktede og positive/negative effekter

• Det finnes mange måter å evaluere på (og som alle kan kombineres) 

Resultatevaluering Effektevaluering Prosessevaluering

Vurderer de positive og negative 
observerbare og
umiddelbare resultatene som er 
kommet
som følge av tiltaksarbeidet (på 
tidspunktet vi måler)
• Endringer før og etter tiltak 
• Forhåndsdefinerte variabler 

basert på et 0-punkt

• Psykisk helse og rusavholdenhet

Beskriver hvordan tiltaket har 
påvirket omgivelsene både på 
positiv og negativ
måte. Til forskjell fra 
resultatevalueringen
beskriver effektevalueringen hva vi
ønsker å oppnå med tiltaket på 
lengre sikt og faller sammen med 
hovedmålsettingen for tiltaket.
• Summativ evaluering (hva er 

oppnådd) 
• Modeller, kompetanse, 

bevissthet

(formativ/ følgeevaluering) 
Fokuserer på gjennomføring av 
tiltaket og samler data fortløpende 
om hvordan et tiltak
• utvikler seg 
• identifiserer faktorer som 

hemmer og fremmer 
måloppnåelsen

• Tilsiktede og utilsiktede 
konsekvenser

• Direkte og indirekte effekter

• Samhandling, samarbeid og 
arbeidsdeling



Målene som avgjør datagrunnlag og metode i evalueringen
Flere mål= flere evalueringsformer! 

Triangulering

• Datatriangulering

• Forskertriangulering

• “within method” triangulation

• Samme metode på ulike tidspunkt

• “Between method” triangulation

• Forskjellige metoder i samme undersøkelsen





Uansett: 

• Ha klare mål (som er evaluerbare)

• Ha en tydelig evalueringsplan (hvilken kunnskap må vi samle for å evaluere
målene våre) FØR dere setter igang med tiltak

• Ikke tenk på evaluering som noe dere gjør fordi “programmet krever det”. 
Tenkt at dette er å lære en måte å jobbe på som DERE kan lære mye nyttig
av og som er overførbar til deres “daglige “ folkehelsearbeid

• Ikke tenk at dette er noe som skal gjøre en gang (bakoverrettet) men noe
dere skal gjøre daglig! 

• Benytte deltakelsen i programmet til å lære å jobbe kunnskapsbasert og
skaffe dere erfaringer med ulike evalueringsformer

Summativ/formativ?
Prosess/resultat/effekt?
Intern/ekstern evaluering?
Deltaker- og 
medvirkningsbasert 
(empowerment) evaluering?

Bruke eksisterende data, samle 
nye data? 

Jentoft et al. 2013



Evaluering i 
alle trinn

Evaluering i alle trinn

Før tiltak iverksettes (ex.ante)

Underveis i gjennomføringen

Etter at tiltak er avsluttet (ex.post)
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• Sissel Sverdrup (2014). Evaluering. Tilnærminger, modeller og eksempler. Oslo: 
Gyldendal Akademisk. 
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