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evaluering af samme forfattere. Hovedvægten er lagt på inspiration til konkret og praktisk ledelseshandling.

Essensen af innovativ evaluering er, at evaluering skal føre til innovation af praksis og give mening for
praktikerne i deres arbejde. Evaluering skal udvikle praksis ved at undersøge, måle, dokumentere og vurdere
en indsats i overensstemmelse med efterspørgslen på viden. Evaluering er dermed ikke en rutinemæssig
måling af praksis, hvor der udelukkende er interesse for fortiden. Innovativ evaluering fokuserer på

kvalificerede, begrundede og fremadrettede tiltag baseret på viden, mål og vurdering af fortiden. Det handler
om at kunne anvende resultaterne fra evalueringer meningsfuldt.

Bogen er skrevet til ledere, konsulenter, medarbejdere og evaluatorer, der arbejder med evaluering i
hverdagen, og som ønsker en teoretisk ramme for arbejdet koblet med konkrete metoder, der kan kvalificere
og inspirere deres evalueringspraksis. Håbet er at reducere noget af kompleksiteten i feltet, så evalueringer får

direkte indflydelse på praksis, samtidig med at eventuelle eksterne krav bliver opfyldt.
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