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1 Gyldighed og opfølgning 

Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2021 og for hele 2021. De strategiske 
pejlemærker er flerårige, men de tages op til revision årligt. 
 
Genforhandling af mål- og resultatplanen kan ske ved meget væsentlig ændringer af planens 
grundlag eller EVA’s opgaveportefølje. Dette aftales særskilt med departementet.  
 
For alle mål gælder, at målopfyldelsesgraden bliver vurderet som enten opfyldt, delvis opfyldt eller 
ikke opfyldt svarende til en opfyldelsesgrad på 100 pct., 50 pct. eller 0 pct. Alle resultatmål vægter 
ens i den samlede målopfyldelse. Der er i årets plan seks mål, hvert mål kan således ved fuld 
målopfyldelse tælle med 100/6, mens delvis målopfyldelse tæller med (100/6)*0.5. Ikke opfyldte 
mål tæller med scoren 0. Den endelige målopfyldelse opgøres i EVA’s årsrapport. 
 
 
 
Underskrift 
 
 
København, den  København, den 
 
 
 
___________________  ___________________ 
Afdelingschef   Direktør 
Cecilie Brøkner   Mikkel Haarder 
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2 Mål- og resultatplan for Danmarks 
Evalueringsinstitut 2021 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er oprettet ved lov om Danmarks Evalueringsinstitut som en 
selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af un-
dervisning, uddannelse og læring i Danmark. EVA rådgiver og samarbejder med de berørte ministe-
rier, kommuner, organisationer og institutioner i spørgsmål om evaluering, kvalitetsudvikling af ud-
dannelse og dagtilbud mv. EVA ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig over for børne- og under-
visningsministeren.  
 

2.1 EVA’s mission 

EVA’s mission er at gøre uddannelser og dagtilbud bedre. 
 

2.2 EVA’s vision 

EVA’s vision er, at beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle bruger EVA’s ydelser til at styrke 
kvaliteten inden for dagtilbuds- og uddannelsessektoren. 
 

2.3 EVA’s virksomhed 

EVA’s virksomhed omfatter: 
 
• Dagtilbud for børn  

• Grundskole 

• Ungdomsuddannelse (herunder FGU) 

• Videregående uddannelse 

• Voksen- og efteruddannelse 

 

2.4 EVA’s strategiske pejlemærker 

Følgende strategiske pejlemærker sætter retningen for løsningen af EVA’s kerneopgaver og dermed 
for værdiskabelsen for statsinstitutionens interessenter: 
 
• EVA leverer vidensbaserede bidrag til løsninger til fremtidens uddannelser og dagtilbud. 
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• EVA leverer viden, som ser på tværs af uddannelses- og dagtilbudssystemet. 

• EVA er anerkendte og anvendte eksperter på sit felt. 

 
De strategiske pejlemærker udmøntes i den årlige mål- og resultatplan med Børne- og Under-
visningsministeriet. 
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3 Strategiske og kernefaglige mål 2021  

EVA’s overordnede mission er at gøre dagtilbud og uddannelser bedre ved at levere viden af høj 
kvalitet. Et vedvarende højt niveau for anvendelsen af såvel kvantitative som kvalitative metoder er 
helt afgørende for, at EVA kan levere velfunderede vidensbaserede bidrag til løsninger.  
 
I 2020 afdækkede en intern evaluering af EVA’s metodeanvendelse matchet mellem formålene 
med EVA’s undersøgelser, evalueringer og analyser og de metoder, der anvendes i dataindsamlin-
gen og vidensproduktionen. Med afsæt heri arbejdes videre med at styrke EVA’s arbejde med kvan-
titativ metoder og effektevaluering.  
 

Mål 1: Opfølgning på bredere evaluering af EVA’s 
metodearbejde 

EVA vil i 2021 drøfte evalueringen af EVA’s metodearbejde med det formål af afklare og doku-
mentere, om EVA’s anvendelse af registerdata, nye datakilder og kvalitative og kvantitative me-
toder har tilstrækkelig dybde og bredde til at udfylde instituttets rolle. Desuden vil EVA i forbin-
delse med pejlemærket ’Stærkere evalueringskompetencer’ gennemføre to aktiviteter med fo-
kus på en styrket formidling af kvantitative analyser og fidelitetsmåling i effektevalueringer og 
analyser.  

Konkret arbejdes der i 2021 med følgende indsatser: 
• Som en del af arbejdet med en ny strategi for EVA udarbejdes et oplæg om mulighederne for 

at styrke arbejdet med effektanalyser, registerdata og data fra nye kilder såsom læringsplat-
forme og andre applikationer samt fordele/ulemper ved udsigterne for fortsat udbredt brug 
af spørgeskemadata i de kommende år. Oplægget forholder sig til hvordan andre vidensinsti-
tutioner arbejder hermed.  

• Inddragelse af bestyrelsen og eksterne eksperter tilknyttet den interne metodeevaluering i 
forbindelse med udarbejdelse af EVA’s nye strategi.  

• Der udarbejdes en oversigt over de analyser EVA iværksætter inden for grundbevillingen i 
2021, som opdeles i forhold til metode, herunder kvantitative analyser baseret på register-
data.  

• Udvikling af nyt koncept for formidling af kvantitative analyse herunder visualisering af regi-
sterdata. 
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Fuld målopfyldelse: 
Alle indsatser ovenfor er gennemført. 

Delvis målopfyldelse: 
• Tre af de fire indsatser ovenfor er gennemført. 

Baseline:  
EVA har i 2020 gennemført en bredere intern evaluering af EVA’s metodearbejde som afsæt for 
sin strategiudvikling, jf. mål- og resultatplan for 2020. 
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Det er helt afgørende for EVA’s virke, at brugerne finder EVA’s viden aktuel, relevant og anvendelig. 
Det har derfor høj strategisk prioritet for EVA, at instituttets produkter rammer plet i forhold til cen-
trale vidensbehov hos brugerne. 
 
I 2021 vil EVA sætte yderligere fokus på brugerinddragelse og på at indhente brugernes vurderinger 
af EVA’s produkter. Afsættet er det koncept for anvendelsen af brugervurderinger på tværs af EVA’s 
opgaveportefølje, som EVA udviklede i 2020, og formålet er at sikre relevant og aktuel vidensfor-
midling samt at styrke indsigten i EVA’s målgrupper. Ydermere vil EVA i 2021 gøre det til en obliga-
torisk del af alle projektindstillinger, at de indeholder strategiske overvejelser om brugerinddra-
gelse. 
 

Mål 2: Videreudvikling af EVA’s brugerinddragelse til 
identifikation af udfordringer, behov og mulige 
løsninger på tværs af EVA’s områder 

EVA arbejder løbende med at sikre, at EVA’s produkter er anvendelsesorienterede i forhold til 
EVA’s målgrupper. Konkret arbejdes der i 2021, jf. pejlemærket ’Styrkelse af kompetencer til 
brugerinddragelse’ med følgende indsatser: 

• Det i 2020 udviklede koncept for inddragelse af brugere i udvikling, afprøvning og vurdering 
af EVA’s produkter udbredes, og mindst tre af EVA’s faglige områder gør brug af ét eller flere 
formater. 

• Der etableres et brugerpanel på erhvervsuddannelsesområdet til udvikling, afprøvning og 
vurdering af relevante produkter. 

Fuld målopfyldelse:  
• Begge indsatser ovenfor er gennemført. 

Delvis målopfyldelse:  
• Mindst to ud af EVA’s faglige områder gør brug af de nyudviklede formater til brugerinddra-

gelse  

Baseline:  

EVA har i 2020 udviklet et systematisk koncept for brugerinddragelse, som er afprøvet på dagtil-
budsområdet. Ligeledes er der på dagtilbudsområdet etableret et brugerpanel til udvikling, af-
prøvning og vurdering af relevante produkter. 
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EVA vil i 2021 fortsætte sine bidrage til konkrete, vidensbaserede løsninger og levere skarpe og ope-
rationelle anbefalinger, som kan bruges til at udvikle, udfordre og forbedre praksis. Et vigtigt led i 
dette arbejde er kommunikationen til målgrupperne, og erfaringerne fra 2020 viser, at webinarer er 
en god mulighed for at nå praksis. I 2021 vil EVA derfor udvikle sit webinarformat og gennemføre 
webinarer for flere målgrupper. 
 
EVA udviklede i 2019 et format for dybdegående beskrivelser af anvendelsen af enkeltstående pro-
dukter ud fra en eksplorativ tilgang, nemlig impact casebeskrivelser. Formålet var at styrke organi-
sationens læring om, hvordan EVA’s produkter anvendes af centrale målgrupper, og hvordan dette 
kan styrkes. I 2021 vil EVA igen udarbejde en impact casebeskrivelse for et udvalgt EVA-produkt. 
 

Mål 3: Fortsat fokus på målgruppespecifik formidling 

EVA arbejder løbende med at sikre en målgruppespecifik formidling. Konkret arbejdes der i 
2021 med følgende indsatser: 

• Et koncept for webinarer udvikles. Der gennemføres mindst tre webinarer for alle EVA's fag-
områder inden udgangen af 2021. 

• En impact casebeskrivelse udarbejdes og fremlægges senest på bestyrelsesmødet i novem-
ber 2021 for EVA’s bestyrelse. Derefter sendes den til BUVM senest 15. december. 

Fuld målopfyldelse: 
• Alle indsatser ovenfor er gennemført. 

Delvis målopfyldelse: 
• Mindst tre webinarer inden for mindst tre af EVA's faglige områder.  

• En impact casebeskrivelse er udarbejdet og fremlagt for bestyrelsen senest 1. december 
2021. 

Baseline:  
EVA har i 2020 og 2019 udarbejdet i alt tre impact casebeskrivelser, to i 2019 og én i 2020. 
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4 Organisatoriske og økonomiske mål 
2021 

Mål 4 - Styrkelse af EVA's økonomistyring 

Budgetoverholdelse måles som forskellen mellem budgetteret og realiseret resultat. Målet be-
står af to dele: Forskellen mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realise-
rede resultat for året samt forskellen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og 
det realiserede resultat for året.  

Afvigelsen beregnes på nettoudgifts-bevillingen (for §20.11.43). Til dette benyttes grundbudget-
tet, finansloven, udgiftsopfølgning 2 og udgiftsopfølgning 4. 

Fuld målopfyldelse:  
• Afvigelsen er maks. 2,0 pct. mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det reali-

serede resultat for året. 

• Afvigelsen er maks. 1,5 pct. mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det re-
aliserede resultat for året.  

Delvis målopfyldelse:  
• Afvigelsen er 2-3 pct. mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det realiserede 

resultat for året. 

• Afvigelsen er 1,5-2,0 pct. mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølgning 2 og det reali-
serede resultat for året.  

Baseline:  
I 2020 var den procentvise afvigelse mellem det budgetterede resultat i grundbudgettet og det 
realiserede resultat for året 0 pct. Afvigelsen mellem det budgetterede resultat i udgiftsopfølg-
ning 2 og det realiserede resultat for året var 4,7 pct. 
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Mål 5: Fokus på trivsel og arbejdsmiljø i forbindelse med 
flytning til Holbæk 

EVA skal i 2021 flytte til Holbæk som led i udflytning af statslige arbejdspladser. 

Fuld målopfyldelse:  
• At personaleomsætningen ultimo 2021 højst svarer til det gennemsnitlige niveau for årene 

siden udmeldingen om udflytning i 2015.  

• At den gennemsnitlige score i trivselsmålingen er 8 målt på en skala fra 1-10.  

Delvis målopfyldelse: 
• At personaleomsætningen ultimo 2021 ikke stiger mere end 1 pct. point målt i forhold til det 

gennemsnitlige niveau for årene siden udmeldingen om udflytning i 2015.  

• At den gennemsnitlige score i trivselsmålingen er 7 målt på en skala fra 1-10.  

Baseline:  
Personaleomsætningen på EVA har for perioden 2016 til 2020 været 15,1 pct. i gennemsnit. Den 
gennemsnitlige score i EVA’s årlige trivselsmåling var 8 i 2020. 

Personaleomsætning beregnes gennem antal fratrædelser og tiltrædelser på et år ud af det 
samlede antal ansatte. Det måles i procent og trækkes fra ISOLA-systemet. Medarbejdertil-
fredshed måles gennem den gennemsnitlige score i EVA’s trivselsmåling på spørgsmålet ’Hvor 
tilfreds er du med dit job på EVA som helhed, alt taget i betragtning?’ på en skala fra 1-10. 

 

 

Mål 6: Udvikling af en handleplan for bæredygtige tiltag i 
EVA 

EVA skal udarbejde en handleplan for bæredygtige tiltag. Handleplanen skal indeholde et sam-
let overblik over institutionens klima- og energimæssige tiltag, samt tiltag for at forbedre mil-
jøet. Dertil skal planen indeholde retningslinjer og idéer til hvordan det ”grønne” perspektiv 
kan tænkes ind i den daglige drift, indkøb og medarbejderadfærd. 

Handleplanen kan tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål, som kan være brugbare for handle-
planen, i det de afspejler forventninger fra samfundet såvel som den politiske retning på områ-
det.  

Handleplanen skal indeholde mål for de kommende år samt en plan for opfølgning herpå. 

Målet er fuldt opfyldt hvis: 
• Handleplanen er færdig inden udgangen af 2. kvartal 2021.  
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Målet er delvist opfyldt hvis: 
• Handleplanen er færdig inden udgangen af 3. kvartal 2021 
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Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og 
dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer 
– fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. 
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