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Hvorfor evaluere?

• ”Evaluering (forskning) viser det, vi i forvejen godt ved!”
• ”Vi skal bevise, at det virker!”

• Undersøge og påvise hvad der virker, hvordan, hvor og for hvem?
• Bruge viden og erfaringer andre steder – sprede viden!

• Effekt vs betydning?
• Det lokale – kontekstbundne?
• Projekternes forskellighed?
• Nyhedsværdi og effekt af interesse/forsker?
• Langtidseffekt vs korttidseffekt?
• Brug af evaluering og viden?



Hvad vil vi gerne blive klogere på?

• Hvordan kan 7 samskabende kommunale indsatser 
med naturen som ramme bidrage til at fremme 
udvalgte borgergruppers trivsel?
– Hvordan kan man udvikle aktionslæringsforløb som har 

til formål at afprøve/udnytte naturens 
sundhedsfremmende potentiale til at fremme 
borgernes trivsel og mentale og kropslige sundhed? 

– Hvilken betydning har indsatserne for borgerne 
(deltagerne), og hvad opleves især som betydningsfuldt 
(ift. trivsel)?

– Hvilke erfaringer fra projektet kan med fordel bringes 
videre og udvikles/anvendes i andre 
sammenhænge/kontekster/kommuner?



Hvordan gør vi?

Proces – projektansvarlige og projektgrupper
(programteori, gruppeinterview)

Betydning – deltagerne
(observation, SnapLog, fokusgruppeinterview)

Anbefalinger – forskerne
(analyse, teori, viden)



Kvalitativ evaluering
• Projekterne evalueres 

kvalitativt på baggrund af 
interviews med 
projektansvarlige og 
deltagere og ses ift. 
projekternes respektive 
målsætninger/evt. 
programteori).

• Blive klogere på 
projekterne (cases) -
kunne se sammenhænge 
og nuancer
– Hvad sker i processen?
– Hvilke dele virker bedst –

for hvem – hvordan?
• Forstå 

omstændighederne 
(konteksten) for projekt 
og processen



Hvad gør vi konkret – og hvordan 
berører det jer?

• Gruppeinterview med projektansvarlige og projektgrupper
– Projektgrupper i de enkelte kommuner samles, så flest muligt kan 

deltage
– Der skal afsættes ca. 2 timer
– Fokus på proces ud fra programteori

• Fokusgruppeinterview med deltagende borgere i projekterne
– Aftales nærmere, hvordan det passer bedst i forhold til det enkelte 

projekt 
– Observation af/deltagelse i forløb umiddelbart før interview
– Deltagelse i interview aftales med 5-8 borgere, der deltager i 

projekterne
– Fokus på betydning for borgernes fysiske, sociale og mentale 

sundhed med udgangspunkt i SnapLogs og den enkelte praksis



Anbefalinger!

Forslag	og	
anbefalinger

Teoretisk	
baggrund	-
andre	studier

Analyse	af	samlet	
empiri	- del	1+2

Forskernes	
viden	og	

vurderinger



Hvad kommer der ud af det?

• Movements-rapport – med 
de centrale resultater fra 
evalueringen

• Oplæg på 
afslutningskonferencen

• Evt.: nationale og 
internationale artikler

• Forhåbentligt: spredning af 
viden flere projekter = 
mere Krop og Bevægelse i 
Naturens Rige og dermed 
mere trivsel for borgerne.
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Programteori - mange koncepter
• Forandringsteori
• Logiske modeller
• Interventionslogik
• Indsatsteori
• Theory of change
• Logical framework approach 

(LFA)
• Virkningsevaluering
• Teori-baseret evaluering
• Contribution analysis
• Logic framework approach

• Alle forholder sig på en 
eller anden måde til 
effekt- eller 
virkningsspørgsmålet

• Fx Danmarks 
Evalueringsinstitut 2009; 
Dahler-Larsen & Krogstrup 
2003; Nutbeam & Bauman 
2006



Programteori

Virkninger og 
betydning

(kort/lang sigt)

Specifikt formål og 
borgergruppe

Viden,antagelser, 
værdier og ressourcer

Aktioner og 
interventioner 

(aktiviteter)

Trin på vejen



Hvad er PROGRAMTEORI?

Politiske forhold

Organisatoriske og 
institutionelle forhold

Fysiske omgivelser

Sociale forhold

Individuelle forhold

• Et lokalt sæt af kausale 
antagelser der leverer 
et rationale og et mål
for ens intervention

(Socialøkologisk model, Sallis et al 2006)



PROGRAMTEORI – hvorfor nu det?

• Øger chancerne for at interventionen lykkes
– Ekspliciterer rationalet og målet for interventionen 

samt vejen dertil.
• Styrker evaluering af interventionen
– Hvordan og i hvilken grad er interventionen 

gennemført?
– På hvilke præmisser skal interventionen vurderes?
– Hvad kan forklare udfaldet af interventionen?

• NB! Programteorien er et arbejdsredskab som 
udvikles gennem processen!



Hvad indeholder en
PROGRAMTEORI?

• En beskrivelse af de RESULTATER 
og VIRKNINGER/BETYDNINGER 
man gerne vil opnå på kortere og 
længere sigt

• En beskrivelse af TRIN PÅ VEJEN 
fra INTERVENTION til RESULTATER 

• En beskrivelse af selve 
AKTIVITETERNE (intervention)

• En oversigt over ANTAGELSER, 
VIDEN, RESSOURCER og VÆRDIER 
der er afgørende for 
interventionen

• En specificering af FORMÅL og 
MÅLGRUPPE

Virkninger og 
betydning

(kort/lang sigt)

Specifikt formål og 
borgergruppe

Viden,antagelser, 
værdier og ressourcer

Aktioner og 
interventioner 

(aktiviteter)

Trin på vejen



Hvordan gør man?

• Start med målgruppen og 
problemet/udfordringen à Langsigtede 
virkninger

• Formulér evaluérbare resultater
• Find ”trin på vejen”
• Fastlæg Intervention/aktiviteter
• Brug forskellige kilder til viden
• Bliv ved med at stille spørgsmål!



Arbejdsspørgsmål til udarbejdelse af 
PROGRAMTEORI

• Hvad er det egentlig vi gør?
• Hvordan tror vi det virker?
• Hvad fører til det næste led?
• Hvorfor tror vi det sker?
• Hvad er betingelserne for at det sker?
• Hvordan er indsats og resultat forbundne? Er de 

forbundne?
• Er der sammenhæng mellem forventede mål og 

formelle mål for indsatsen?
• Hvilke utilsigtede (bi)virkninger forudser vi?



Opgave
Problem: Børn og unge kommer mindre i naturen.
Vision: Fremme børn og unges aktive udeliv
Mål: Skabe sociale mødesteder for unge i naturen

Aktivitet:
• Anlægge mødesteder (fysisk) der er forbeholdt unge (politisk)
• Lave APP der gør de unge synlig for hinanden
• Afvikle Events på mødesteder

– Pop-up koncerter eller konkurrencer
– Gør-det-selv-dage..



Et ex på programteori…

Intervention Trin på vejen Resultater af 
intervention

Virkninger på 
længere sigt 

Trin på vejenViden, rationaler og 
antagelser

At flere unge kom
m

er m
ere i naturen,

og at naturen bliver en vigtig kilde til sam
væ

r, 
Trivsel og sundhed. 



Fleksible mødesteder i naturen - et lille eksempel

Bruger-
inddragelse

Anlæggelse
af fleksible 
mødesteder 
i naturen

Præsentation af 
APP via viral
markedsføring

Gennemførelse
af Events

InterventionViden, rationaler og antagelser om børn, unge, friluftsliv, natur,
sociale medier, børns steder, motiver, holdning og værdier

Unge ønsker at 
der skal ske 
noget

De unges 
interesse for 
naturen i sig 
selv er 
begrænsetMotiver, 

holdninger og 
værdier er 
afgørende for 
børn og unges 
adfærd

Børn og unge 
værdsætter 
steder som er 
deres egne

Nye steder skal 
aktiveres

Steder tilegnes 
gennem 
oplevelser, 
fortællinger, 
navne og 
materielle 
relationer

Sociale medier 
er afgørende 
for unges 
sociale liv

Børn søger 
sociale 
oplevelser i 
naturen

Unge ønsker at 
der skal ske 
noget omkring 
dem

Unge er 
afhængige af at 
deres frihed 
organiseres

Unge forventer 
at have 
indflydelse på 
deres eget liv. 

Det at se og 
blive set er en 
vigtig dynamik i 
unges sociale 
liv.

Muligheder for 
rum i rummet 
bidrager til 
organisering af 
samvær

?
?



Fleksible mødesteder i naturen - et lille eksempel

At flere unge kom
m

er m
ere i naturen,

og at naturen bliver en vigtig kilde til sam
væ

r, 
Trivsel og sundhed. 

Alle unge kender 
til mødestederne 
og ½-delen har 
brugt dem

De unge laver 
nye aftaler via 
APP´en, og 
arrangere selv 
nye events

De unge får 
konkrete positive 
oplevelser på 
mødestederne

De unge får 
følelse af 
medejerskab, 
samt et øget 
kendsskab til 
mødestederne

Gennemførels
e af Events

Præsentation af 
APP via viral
markedsføring

Anlæggelse
af fleksible 
mødesteder 
i naturen

Bruger-
inddragelse

Viden om de 
unges adfærd, 
motiver og 
ønsker 
kvalificerer 
mødesteder De unge kan 

fortælle om 
positive 
oplevelser fra 
mødestederne

De unge oplever 
at mødestedet i 
naturen som 
deres sted

De unge opdager 
at mødestederne 
kan indfri deres 
behov for 
samvær og 
aktiviteter.

Intervention Trin på vejen Resultater af 
intervention

Virkninger på 
længere sigt 

Trin på vejen



Programteori – NatureMoves Nordfyn



Programteori – matrix 

Specifikt formål og borgergruppe 

 

Virkninger og betydning (kort/lang sigt)  

 

Trin på vejen (proces) 

 

Viden, antagelser, værdier og ressourcer

 

Aktioner og interventioner 

 

Hvad er formålet med projektet og hvilken borgergruppe er projektet tiltænkt? 

Hvilke specifikke mål og virkninger er det tiltænkt, at 
projektet skal medføre på kort og lang sigt? Målene og 
virkningerne må gerne være så specifikke som muligt. 
 
 

Hvilke ting (trin på vejen) skal falde på plads for at 
aktiviteterne får den ønskede virkning? Fx økonomi, 
organisering, kommunikation eller aktivering af et 
særligt sted. 

Hvilken viden og hvilke antagelser, værdier og 
ressourcer har I i relation til projektet? Fx naturens og 
bevægelsens betydning for sundhed, lokale vaner, 
mønstre og muligheder. 

Hvilke konkrete aktiviteter (fx events, netværk og 
aktiviteter) skal planlægges og udvikles gennem 
samskabelse, brugerinddragelse m.m. (inklusiv 
organisering, steder o.lign.)? 



Arbejde i grupper med programteori!

• Arbejd (videre) med 
jeres programteori

• Fyld ind alt det I ved, 
har besluttet/planlagt 
og gør!

• Diskuter hvordan den 
hænger sammen og 
hvad I mangler at gøre

• Lav plan og aftaler!

Programteori – matrix 

Specifikt formål og borgergruppe 

 

Virkninger og betydning (kort/lang sigt)  

 

Trin på vejen (proces) 

 

Viden, antagelser, værdier og ressourcer

 

Aktioner og interventioner 

 

Hvad er formålet med projektet og hvilken borgergruppe er projektet tiltænkt? 

Hvilke specifikke mål og virkninger er det tiltænkt, at 
projektet skal medføre på kort og lang sigt? Målene og 
virkningerne må gerne være så specifikke som muligt. 
 
 

Hvilke ting (trin på vejen) skal falde på plads for at 
aktiviteterne får den ønskede virkning? Fx økonomi, 
organisering, kommunikation eller aktivering af et 
særligt sted. 

Hvilken viden og hvilke antagelser, værdier og 
ressourcer har I i relation til projektet? Fx naturens og 
bevægelsens betydning for sundhed, lokale vaner, 
mønstre og muligheder. 

Hvilke konkrete aktiviteter (fx events, netværk og 
aktiviteter) skal planlægges og udvikles gennem 
samskabelse, brugerinddragelse m.m. (inklusiv 
organisering, steder o.lign.)? 


