
 
Egenevaluering: Hvorfor bør vi evaluere egen praksis 
– og hvordan gjør vi det? 
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Tiltak som  
skal evalueres 

Intern evaluering 
 



 
Hva sier Finansdepartementet om «gjøre det selv»-evalueringer? 
 
Veileder til gjennomføring av evalueringer (2005) 
 
Evalueringer bør være et aktivt redskap i virksomhetenes løpende aktivitet 
 
Fordeler: 
– God kunnskap om det som skal evalueres, 
– Lett tilgang til nødvendige data 
– Kort vei fra evaluering til bruk av evalueringsresultatene 
- Billig.  
Ulemper: 
– Gir et ekstra tids- og arbeidspress  
– Kan mangle evalueringskompetanse 
– Manglende distanse til funnene. Ser ikke skogen for bare trær 
- Ønske om å framstå som vellykket (selvskryt) 



Finansdepartementet anbefaler en kombinasjon av 
ekstern evaluering og egen innsats 
 
«Dersom hovedstrategien er å gjennomføre evalueringen 
selv, kan det likevel være fornuftig å trekke inn noe ekstern 
bistand.  
 
Kombinasjonsmulighetene er mange, og nytten av slike 
kombinasjonsløsninger bør vurderes når en evaluering skal 
planlegges.» 
 

….. sier Finansdepartementet 



Intern evaluatør  

på vei ut 

Tiltak som  

skal evalueres 

Ekstern evaluatør  

på vei inn 

Ingen brannmur 

mellom intern og 

ekstern evaluering 



Tiltak som  

skal evalueres 

Evalueringen skal/kan 

forbedre tiltaket mens det  

pågår: 

o Stille spørsmål 

o Skape bevissthet 

o Øke refleksjonsnivået 

Det formative 
potensialet i intern 
evaluering 

Den interne evalueringen skal følge prosessen og forbedre den,  
gjøre den mer innovativ, identifisere fallgruver og snubletråder.  



Skal evalueringen være formativ, kan den ikke henges 
på til slutt 
 
Skillet mellom formative og summativ dreier seg om 
hvordan evalueringen skal brukes. Men fordi formålet 
med evalueringen er forskjellig, blir naturlig nok også 
selve evalueringen forskjellig.   



Noen 
vil 
noe 

Derfor  
gjør de noe 

Kanskje oppnår  
de noe 

Mål    Handling   Resultat 

Hva gjør vi og hvorfor? 
Hvordan samsvarer det vi gjør med det vi ønsker  
å oppnå?  Hvordan er relevansen? 
Hvorfor gjør vi ikke noe annet? 
 
Både mål, handling og resultat er relevante tema  
for evalueringen. 



         Fattige barn inn  

 Programteori     i org. idrett   

Programteori:  

Programteori er teorien om  
hvordan det vi vil, det vi gjør  
og det vi skal oppnå henger  
sammen.  
 
En teori om at «gjør vi a,  
så oppnår vi b». 
 
Evalueringen bør stille  
spørsmål om programteorien 
 
Er dette tilstrekkelig for å få 
til ønsket endring i atferd? 
 
Er medisinen tilpasset 
diagnosen? 

Kommunen etablerer et 
utstyrsbibliotek og en tilskudds-
ordning for å dekke kontingent o.l. 
 
Kommunen lager info om ordningene 
 
Skolene bes informere elevene om 
utstyrsbibiloteket 
 
Idrettsorganisasjonene innkalles til 
et infomøte om hvordan 
kontingentpenger skal forvqltes og 
forldeles 
 
Skoler og idrettslag informerer sine 
elever/medlemmer om ordningene 
 
Fattige elever låner utstyr, melder 
seg inn i idrettslaget, blir aktive og 
inkluderes i fellesskap 
 
De helsefremmende mål oppnås: 
Bedre fysisk og psykisk helse 



Fattige barn inn i organisert idrett. 

Revidert programteori 

  

Kommunen etablerer et 
utstyrsbibliotek og en tilskudds-
ordning for å dekke kontingent o.l. 
 
Kommunen lager info om ordningene 
 
Skolene bes informere elevene om 
utstyrsbibiloteket 
 
Idrettsorganisasjonene innkalles til 
et infomøte om hvordan 
kontingentpenger skal forvqltes og 
forldeles 
 
Skoler og idrettslag informerer sine 
elever/medlemmer om ordningene 
 
Fattige elever låner utstyr, melder 
seg inn i idrettslaget, blir aktive og 
inkluderes i fellesskap 
 
De helsefremmende mål oppnås: 
Bedre fysisk og psykisk helse 

Mobilisere og «trygge» 
engstelige og skeptiske foreldre. 

Engasjere «brobyggere» 

Presosialisere til aktivitet 
- Barnehage, skole, idrettsdager  på 

skolen, «åpen hall», 
vinteraktivitetsuke . 

- Idrettslagene stiller med utstyr og 
instruktør.  



Noen 
vil 
noe 

Derfor  
gjør de noe 

Kanskje oppnår  
de noe 

Mål    Handling   Resultat 

HANDLING 
Gjøres det noe – som kan forventes å 

bidra til måloppnåelse? 
«Er medisinen tilpasset diagnosen?» 



 

RESULTAT (OUTCOME) er viktig, men: 
 
Ikke vær for ensidig opptatt av måloppnåelse 
Tenk også konsekvenser 
 

Ikke-intenderte konsekvenser  
er også viktige 
- Har tiltaket noen bivirkninger? 

- Positive? 
- Negative? 

 
 



Context  Input  Process  Product (CIPP/KIPP)  

Innsats 
Kontekst og  

rammebetingelser 

 

Prosess 

Produkt 



Kontekst og  
rammebetingelser 

gir aktørene handlingsrom 

Innsats:  Penger og folk, hvilke ressurser 
puttes inn i tiltaket. 
 

  entusiastiske ildsjeler, eller 
  inkompetente og uinteresserte folk 

 
Personfaktorens 
betydning 



Prosessen 
 
Tid:  Når begynner og slutter tiden? 
Tegne opp tidsaksen  
 
 
Hva gjøres av hvem, for hvem, med hvem, hvordan,  
når og hvor? Samhandling og samarbeid 
Føre loggbok  
 
Produktet 
 
Hva kom ut av prosessene? 
 
 

 



. 

Hvordan skal finne det ut? 

 Hvilke data – avhengig av hvilke spørsmål vi vil ha svar på 

Vi må spørre folk ! 

Begynne med å identifisere aktørene  -  de involverte  

Snakke med dem for å finne ut noe om konteksten, innsatsen og prosessen.  

Hva gjør de, hva synes de er vanskelig, hva synes de at de lykkes med?  

Hva var det som gjorde at de fikk til noe? 

Hva var det som hjalp oss framover?  

 

Andre datakilder: Møtereferater, vedtaksprotokoller, loggbok. Ungdata. 

Snakk med 
barn og unge!  

Hva betyr 
tiltaket for 

dem? 



Fase/tema Evaluatøren skal skape refleksjon rundt, eller gi svar 

på 

  

Vi vil noe Hvorfor vil vi det? Hva er problemet? 

Innsats Hva investeres av penger, folk, tid og andre ressurser? 

Hvordan samsvarer innsatsen med ambisjonene, med 

det vi vil? 

Vi gjør noe Hvorfor? Hvordan er det forankret? Hvordan henger 

det vi gjør sammen med det vi vil? 

Arena Hvor gjør vi det? Hvordan vil trekk ved denne 

konteksten påvirke det vi gjør? 

Målgrupper Hvem og hvorfor? Er det flere nivåer, for eks ved at 

målgruppen fagfolk skal øke kompetansen for å jobbe 

bedre med ungdom  -  som er endelig målgruppe? 

Prosesser Dreier seg ofte om samarbeid, kompetansestyrking og 

kapasitetsbygging. Hvordan påvirkes prosessene av 

rammebetingelser og kontekst? Hva fremmer og hva 

hemmer en god prosess? 

Produktet Klarte vi å «produsere» det vi hadde bestemt oss for? 

Hvordan var produktkvaliteten? Eksempler fra 

folkehelsesatsningen: Temadager på ungdomsskolen, 

hjembesøk fra helsesøster til nybakte foreldre.  

Konsekvens

er, virkning 

I hvilken grad nådde vi målene? Hadde det vi gjorde 

noen bivirkninger, noen ikke-intenderte konsekvenser?  

Var de positive eller negative? 

Tilbakeblikk Hvorfor gikk det som det gikk? Hva hjalp oss framover, 

Hva var suksessfaktorene? Hvilke hindringer støtte vi 

på? 

Videreførin

g og 

overføring 

I hvilken grad er det mulig å videreføre når 

prosjektmidlene er slutt?  I hvilken grad er erfaringene 

egnet til overføring, enten til andre sektorer i samme 

kommune, eller til andre kommuner? 

Egenevaluering kan bidra til et mer kunnskaps- 
basert og systematisk arbeid  
 
Egenevaluering kan virke motiverende på egen arbeidsprosess 
ved å øke bevisstheten om at det går noen skritt fremover.  
 
Egenevaluering kan også bidra til at andre, et annet sted eller på et 
senere tidspunkt, kan nyttegjøre seg våre lokale erfaringer.  
 
Eksterne resultatevalueringer kan med fordel suppleres med en 
intern prosessevaluering.  
 
Forskerassistanse vil kunne heve kvaliteten på egenevalueringen. 
«Finn en støttekontakt». 
 
 
 



Hvordan forstå og analysere samhandling? 

• Prosessevaluering innebærer i stor grad analyse av samhandling: 

– av aktører fra ulike virksomheter, fra ulike fag, som forvalter ulikt lovverk. Det kan 
dreie seg om samhandling innen organisasjoner. Og mellom organisasjoner. 

• Trenger et begrepsapparat og en forståelse for hvilke typer 
samhandlingsutfordringer en kan stå overfor.  

• En trenger noen knagger for å forstå og begripe. 



Konsekvenser av et spesialisert apparat –spesielt for utsatte barn og unge -  
på individnivået. Enkelte brukere må forholde seg til 5-10-20…… 
spesialiserte hjelpere 

• Gråsone-problematikk.  

– Faller mellom likartede stoler og forvaltningsnivåer (barnevern, OT-tjeneste, 
fengsel, friomsorg, rusomsorg, sosialkontor, arbeidskontor…..) 
• Kan være tilfeldig 

• Kan være bevisst: De brysomme eller vanskelige klientene. ”Svarte-per-spillet” 

 

Et viktig evalueringsspørsmål kan da bli: Har NN falt mellom stolene? Hvorfor? evt. 
hvorfor ikke? 

  

• Rekkefølgeproblemet 
• Galt: Arbeid – rusavvenning - bolig 
• Riktig: Bolig - rusavvenning – arbeid 

 

 



 

• Feilgrep på individnivået 
 

– Mange små grep – som alle er for overflatiske og alle glipper (”de raske 
inn-og ut-ekspertene”)  

       
–       Relasjoner virker 

 
– Møtet med snakkekulturen. Alle skal vite samme historien.  

• De det gjelder vil kanskje kaste ting i glemselens hav  
• Eller - de ønsker prate helt ut om det.  

 
– Innvandrere: Kan få tillit til personer. Vansker med å få tillit til systemer. 
– Det spesialiserte og oppsplittede apparatet er neppe særlig tilpasset alle 

de flyktninger og innvandrere med sammensatte og kompliserte behov. 
 



• Tematiske koordineringsfora som fungerer dårlig….. 
– Sterkt press i primæroppgaven (jf. Barnevernet) 
– Opplever forumet som unyttig 

• Lite hensiktsmessig arbeidsform? Dårlig ledelse…… 
• Ikke kvalitetsmessig likeverd? 

– Juridiske floker  
• Ulikt lovverk. Ulik taushetsplikt 

– Ulikt menneske/samfunnssyn/behandlingsideologi 

• Behaviorisme vs. psykodynamikere 

• MST vs. institusjonsbehandling 

• Brød vs. proteiner/fett (den store matstriden) 
– Faglig rigiditet? Tverretatlig samarbeid forutsetter en viss pragmatisme 
– Personkonflikter 

• Som resultat av faglig uenighet, opplevd rigiditet 
• Konflikter som trekkes med fra andre sammenhenger 

 
– Rakneprosess: Ofte barnevernet først – så følger de andre etter…… 



Koordineringsbehovet er der hele tiden 

• Hvor gode vi er til å møte utfordringene på oppvekstfeltet er avhengig av to ting: 

 

• 1. Hvor gode vi er til å spesialisere 

• 2. Hvor gode vi er til å koordinere 

 

• Når koordineringen svikter – må man enten revitalisere den, eller finne fram til nye 
koordineringsformer 

 



Fase/tema Evaluatøren skal skape refleksjon rundt, eller gi svar 

på 

  

Vi vil noe Hvorfor vil vi det? Hva er problemet? 

Innsats Hva investeres av penger, folk, tid og andre ressurser? 

Hvordan samsvarer innsatsen med ambisjonene, med 

det vi vil? 

Vi gjør noe Hvorfor? Hvordan er det forankret? Hvordan henger 

det vi gjør sammen med det vi vil? 

Arena Hvor gjør vi det? Hvordan vil trekk ved denne 

konteksten påvirke det vi gjør? 

Målgrupper Hvem og hvorfor? Er det flere nivåer, for eks ved at 

målgruppen fagfolk skal øke kompetansen for å jobbe 

bedre med ungdom  -  som er endelig målgruppe? 

Prosesser Dreier seg ofte om samarbeid, kompetansestyrking og 

kapasitetsbygging. Hvordan påvirkes prosessene av 

rammebetingelser og kontekst? Hva fremmer og hva 

hemmer en god prosess? 

Produktet Klarte vi å «produsere» det vi hadde bestemt oss for? 

Hvordan var produktkvaliteten? Eksempler fra 

folkehelsesatsningen: Temadager på ungdomsskolen, 

hjembesøk fra helsesøster til nybakte foreldre.  

Konsekvens

er, virkning 

I hvilken grad nådde vi målene? Hadde det vi gjorde 

noen bivirkninger, noen ikke-intenderte konsekvenser?  

Var de positive eller negative? 

Tilbakeblikk Hvorfor gikk det som det gikk? Hva hjalp oss framover, 

Hva var suksessfaktorene? Hvilke hindringer støtte vi 

på? 

Videreførin

g og 

overføring 

I hvilken grad er det mulig å videreføre når 

prosjektmidlene er slutt?  I hvilken grad er erfaringene 

egnet til overføring, enten til andre sektorer i samme 

kommune, eller til andre kommuner? 

 

 
 

LYKKE TIL! 
 
 
 



 
 
Kilde: Harald Knutsen, 2004.  
Samarbeid på tvers av organisasjoner 
I Repstad (red): Dugnadsånd og forsvarsverker – tverretatlig 
samarbeid i teori og praksis.  
Universitetsforlaget 2004 

• Nyttig kilde for å forstå samarbeid: 

 

 

 

 

 


