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Indledning 

Hvad skal vi? Hvem er vi? Hvad er vores mål? Vi sad over for hinanden med vores opgavepapir 

foran os, og en rungende stilhed råbte at ”En ting er teori, noget andet er praksis … og noget helt 

tredje er empiri”. 

 Opgaven lyder, konstruer et program, der kunne undersøge hvilke tilgange og metoder i Børns 

vilkårs rådgivning, der er mest hjælpsomme for Børns Vilkårs målgruppe. Programmet skulle 

yderligere konstrueres så den viden det generer, kunne bruges til at udvikle kvaliteten af 

rådgivningens arbejde. Vi gennemgik vores teoretiske materiale: Sådan som vi forstod opgaven, var 

noget af det vi skulle, at konstruere et program der indeholdt en videns genererings variabel. 

Programmet måtte altså konstrueres med både et kortsigtet (undersøgelses), og et langsigt 

(udviklings) resultat for øje. 

 Efter nogen overvejelse kom vi frem til, vha. Weiss beskrivelse af ”Participation evaluation” 

(Weiss; 1998,s.99-108) at denne tilgang var den bedste eksterne position at komme med forslag, 

skitseringer af et potentielt program, og diskussions input, fra.  

 Dette betød at vi vendte og drejede alle de teorier, praksiserfaringer og forskningsmetoder vi 

havde kendskab til, også selvom de måske ikke ved første øjekast var eksplicit relaterede til f.eks. 

specifik rådgivning af børn. Efter en selektering i vores teoretiske overvejelser og materiale blev 

vores fokus de implicitte mål opgaven fordrede.  

 I teorien var de ovennævnte kortsigtede og langsigtede resultater slut mål, men i praksis måtte 

disse to slut mål hver især opgøres i delmål, for på nogen måde at være anvendelige som empirisk 

validering. Målet måtte altså være at konstruere vores program, så teorierne der blev inddraget, blev 

praksisanvendelige i Børns Vilkårs, og derved kunne fungere som empirisk validerende grundlag 

for hvad der virker, og hvad der ikke virker, i den anonyme børnerådgivning. Denne empirisk 

validerede viden skulle endvidere forbindes med teori i form af et evalueringsforslag til, hvordan 

den i praksis kunne benyttes til at udvikle kvaliteten af rådgivernes arbejde. 

 Men, hvor skulle vi begynde? 
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1.0: Metodeudviklingsprojektet, & afgrænsning af tilgange og metoder: 

Vi valgte at begynde med den empiriske viden der allerede var genereret i det forudgående 

meteodeudviklingsprojekt. Denne viden leverede i første omgang en afgrænset ramme at arbejde ud 

fra: For hvilke tilgange og metoders hjælpsomhed i rådgivningen skulle undersøges nærmere?  

Resonementet blev at: I den foreliggende empiri var børnechatten rådgivningstilgangen, og fem-

fase modellen var metoden. Dette gav følgende afgrænsning af det genstandsfelt, hvis hjælpsomhed 

der skulle undersøges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af de to tilgange børnetelefonen og børnechatten besluttede vi os til at begynde med at undersøge 

børnechatten. Udgangspunktet blev de data der allerede forelå om henholdsvis tilgangens, og de to 

metoders (Fem-fase modellen, og den intuitive tilgang) hjælpsomhed. Det vil sige vi besluttede os 

til at bevæge os tilbage, således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgivningstilgange 

Børnetelefonen Børnechatten 

Rådgivningsmetoder 

Fem-Fase 

modellen 

Fem-Fase 

modellen 

Intuitive 

tilgang 

Intuitive 

tilgang 

Hjælpsomhed over for 

målgruppen??? 

Hjælpsomhed over for 

målgruppen 

Empirisk viden fra 

Metodeudviklingsprojektet 

Hjælpsomhed over for 

målgruppen?? 
Vores nye 

undersøgelses start 

Empirisk viden fra 

Metodeudviklingsprojektet 
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1.1: Børnechatten, fem-fase modellen og den intuitive tilgang: 

Hvad vidste vi om børnechatten, fem-fase modellen, og den intuitive tilgangs hjælpsomhed for 

målgruppen? Vi hæftede os ved at der på den ene side overordnet ikke kunne siges noget om 

hvorvidt a) den intuitive tilgang var mere hjælpsom for målgruppen end b) fem-fase modellen, men 

at der kvalitativt på den anden side, blandt rådgiverne udtryktes begejstring for sidstnævnte model. 

 I gennemførelsen af fem-fase modellen noterede vi os at når rådgiverne vurderede at fase 3 var 

forløbet tilfredsstillende, oplevede barnet at have fået det bedre. Vi tolkede dette som et udtryk for 

at denne del af fem-fase modellen (Målsætning for samtalen) var hjælpsom for målgruppen, og på 

baggrund af en mindre signifikant sammenhæng, tillagde vi også denne tolkning til fase 4 & 5. 

Opsummeret kom vi frem til dette: 

Målgruppen oplever: At have talt om det, 

som han/hun gerne 

ville tale om 

At have fået overblik 

over sit problem 

At have fået en ide om 

hvad det skal gøre 

Fase 3 +  + 

Fase 4 + + + 

Fase 5 +   

 

Da der ikke var nogen signifikant sammenhæng med målgruppens oplevelse og fase 1&2, affødtes 

en undren over hvordan dette kunne være, når nu ovenstående faser udviste denne sammenhæng.  

Eller med andre ord – hvorfor var fase 3-5 mere hjælpsomme for målgruppen end fase 1&2? 

 Vi tænkte først på rådgivningstilgangen. Chat som kommunikationsmedie i relation til, på den 

ene side telefonen, på den anden side til fem-fase modellen, og den intuitive tilgang. 

Hvad er forskellen på at kommunikere vha. tekst, og vha. verbalisering? Svaret på dette spørgsmål 

blev alt for omfattende, derfor omformulerede vi spørgsmålet til: Hvad er den mest hjælpsomme 

tilgang at benytte på chatten, som rådgivningstilgang, den intuitive eller fem fase modellen? 

 Data påpegede at a) det kunne der ikke siges noget om: Den ene metode var ikke mere 

hjælpsom, end den anden; b) at fem-fase modellen var hjælpsom for rådgiverne, hvis man tolker 

deres begejstring som udtryk for dette. Dette pegede i retning af, at fem-fase modellen måske var en 

videns genererings variabel, hvis det langsigtede resultat ”At generer viden der kan udvikle 

rådgivernes arbejde”, var i fokus. 
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Men, det fortalte os ikke noget om det kortsigtede resultat: Hvilke tilgange og metoder er mest 

hjælpsomme for målgruppen. Var der en måde at undersøge hvorvidt komponenter af fem-fase 

modellen og den intuitive tilgang var mere hjælpsomme end andre? På den ene side nej: Vi 

formodede, at da den intuitive tilgang hviler på, dels f.eks. situations kontekstuelle stimuli, og dels 

subjektiv tolkning af disse i form af f.eks. mavefornemmelse, så ville det være umuligt at gøre 

nogle komponenter af denne tilgang til variabler. Men, på den anden side ja: Idet data fortalte at 

fem-fase modellens komponenter fase 3,4 & 5 var hjælpsomme for målgruppen. 

 Kunne fase 3,4 & 5 gøres til variabler? Og, hvad med fase 1&2? For at tage det sidste først, 

formoder vi, hypotetisk, at fase 1&2: At skabe en rar atmosfære, og klargøre barnets historie, er 

vanskelige at gennemføre på grund af chat som kommunikationsmedie. Hvorvidt der forstås f.eks. 

varme, respekt og oprigtig nysgerrighed, afhænger af en tolkning af tekst, og hvor en voksen kan 

skrive noget han/hun forstår som varmt, tolker et barn det måske ikke på samme måde. Ligeledes 

kan en klargøring af barnets historie via chat, måske forme den skrevne kommunikation, som 

værende et interview, eller forhør: Dvs. rådgiveren stiller spørgsmål, efter spørgsmål, og barnet 

skriver svar efter svar. Hjælpsomheden i denne fase ligger måske umiddelbart mere til rådgiveren, 

end til målgruppen. 

 Skal fase 1&2 dermed bare glemmes? Der ligger implicitte overvejelser til grund for fem-fase 

modellens opbygning og struktur, men der er måske måder at få en f.eks. fase 2 klargøring, som kan 

være mere hjælpsom for både målgruppen og rådgiveren. Vores forslag er en segmentering af 

målgruppen i følgende: 

Segmentering - Målgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

Disse informationer giver muligvis ikke et lige så klart billede af den enkelte brugers historie, som 

fase 2 i sin oprindelige form ville gøre, men på den anden side konkretiserer disse informationer sig 

på en mere naturlig måde ved den foreslåede segmentering parret med chatten som 

kommunikationsmiddel. 

Drenge

  

Piger 

Danskere Anden 
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etnicitet 

Danskere 
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Variablerne for segmentering er mange, vi har f. eks. valgt at vægte etnicitet - med begrundelse i de 

problematikker der kan ligge i en flerkulturel baggrund, frem for f. eks. en segmentering efter 

problemtype. 

 Overvejelserne gik nu på hvorledes fase 3 kunne gøres stærkere og mere virksom, og om det 

ville gøre rådgivningen bedre hvis der blev fokuseret på denne fase. Kunne fase 3 rykkes frem i 

kommunikationsprocessen? Hvad ville der ske med kontakten, hvis vi tillod os at rykke rundt på 

faserne? Ville det være hjælpsomt for målgruppen? Ville rådgiverne stadig være begejstrede? Og 

ville en flytning af fase 3 være medvirkende til at generer netop den viden der kunne udvikle 

kvaliteten af rådgivernes arbejde? 

 For at kunne medtænke så mange af disse spørgsmål som muligt, besluttede vi os til at lave en 

bredere tænkning, hvor vi, før vi konkretiserede vores programteori og evalueringsdesign, 

medtænkte børnetelefonen som tilgang, og hvad de to metoder, fem-fase modellen og den intuitive 

tilgang, kunne betyde for den. 

1.2: Børnetelefonen, fem-fase modellen og den intuitive tilgang:  

 På den ene side havde vores overvejelser omkring børnechatten gjort at vi ikke stod helt på bar 

bund. På den anden side gjorde forskellen på rådgivningstiltagenes kommunikationsform, at vi ikke 

bare kunne generaliser data, men måtte medtænke disse forskelle som variabler, der potentielt 

kunne havde betydning for de interventioner vi valgte.  

 Vores indsats måtte altså planlæges med henblik på 1) At identificere de metoder i rådgivningen, 

der var mest hjælpsomme for målgruppen, og 2) At kunne evaluere hvorvidt denne viden ville kunne 

bruges til at udvikle kvaliteten af rådgivernes arbejde. Vi kom frem til at indsatsen mere eller 

mindre implicit måtte indtænke dels 1) Målgruppen, dels 2) Rådgiverne, i både interventions og 

resultat sammenhæng. 

 Der tegnede sig således et billede af en implicit gensidig sammenhæng mellem målgruppe og 

rådgivere, men hvorvidt denne sammenhæng var kausal som f.eks. A) Identificering af de mest 

hjælpsomme metoder for målgruppen udvikler B) Kvaliteten af rådgivernes arbejde, eller om 

sammenhængen korrelerede stærkt eller svagt var uklart og dette måtte derfor også med i 

overvejelserne.  
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Med datavalget fra børnechatten som udgangspunkt for disse overvejelser (se side 3&4), var 

resultatet, i konteksten – børnetelefonen - at vi fik mere fokus på fase 1, end fase 3,4,5. Men hvorfor 

var der ikke var nogen signifikant sammenhæng med fase 1 i fem-fase modellen? Var dette på 

grund af chatten som rådgivnings og kommunikations medie? Eller, er formidling af empati 

vanskelig ved tekst (fase 1)? Er den nemmere at formidle verbalt? Etc.  

 Spørgsmålene var mange, valget faldt til sidst på at planlægge vores indsats ud fra 1) At 

identificere hvilke faser i fem-fase modellen, der, når formidlet henholdsvis telefonisk og tekstuelt, 

er mest hjælpsomme for målgruppen og 2) At evaluere hvorvidt en eventuel viden om fasernes 

hjælpsomhed, ville kunne bruges til at udvikle kvaliteten af rådgivernes arbejde.  

 Hvad vi ikke var sikre på var rækkefølgen af modellens faser. Først og fremmest måtte der, som 

nævnt, være en grund til at modellen var konstrueret som den var. På den ene side tydede data fra 

børnechatten på at fokus skulle rettes mere mod fase 3,4,5 end mod fase 1,2 men på den anden side 

var spørgsmålet hvorvidt fase 1’s betoning af empati ville få større signifikans verbalt, end tekstuelt. 

Disse overvejelser førte os til vores interventioner.  

1.3: Telefonen & chat: Interesseanalyse, segmentering, interventioner og centrale spørgsmål: 

For at danne os et overblik besluttede vi os for at benytte først en interessentanalyse (Trine, 4. 

undervisning), og dernæst programteorien (Weiss,1998). Hypotesen var, at dette ville skabe 

overblik ved, for det første at konkretisere nogle specifikke interventioner, og dernæst nogle 

specifikke mål, som kunne operationaliseres, hvilket slutteligt ville føre til konkrete og specifikke 

dataindsamlings metoder, som ville kunne indarbejdes i vores evalueringsdesign. Vores 

interessantanalyse kom til at se således ud: 
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(Børnetelefon) 
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Vi inddrog A) Rekvirenten da det er denne vi skal samarbejde med i udviklingen af vores 

evalueringsskitse, herunder diskutere vores forslag til hvorledes en evaluering kan implementeres. 

Vi inddrog både B) Rådgiverne på børnetelefonen og C) Rådgiverne på børnechatten da det er 

disse grupper der i praksis skal omsætte metoderne, så vi kan evaluere deres hjælpsomhed over for  

D) Målgruppen. Denne havde vi segmenteret (se side 4), og nu besluttede vi os til at foretage 

yderligere en segmentering, men denne gang af rådgiverne: 

Segmentering - Rådgivere 

  

 

  

 

 

 

 

Hypotesen bag denne segmentering var at undersøge hvorvidt den implicitte gensidige 

sammenhæng mellem rådgivere og målgruppe (side 5 nederst) kunne specificeres yderligere, med 

vores interventioner som medierende variabler. Det vil sige: Kunne den gensidige sammenhæng 

gøres eksplicit i målbare variabler, der ville kunne tjene som A) data i vores undersøgelse af 

metodernes hjælpsomhed for målgruppen, og B) som data i generering af viden der kunne udvikle 

kvaliteten af rådgivernes arbejde? 

 De medierende variabler var i denne sammenhæng børnetelefonen og børnechatten: På den ene 

side blev der kommunikeret rådgivning ud til målgruppen, på den anden side kommunikerede 

målgruppen viden om problemer ind til rådgiverne. Qvortrup (2002) taler om begrebet den lærende 

organisation der er autoietisk: Eller med andre ord, der foregår en double loop læring. Denne 

læringstype gør organisationens eget læringsresultat til forudsætningen for organisationens egen 

fortsatte læringsproces. Anlægger vi begrebet på Børns vilkår, rejser det spørgsmålet om hvorvidt 

resultaterne fra den anonyme børnerådgivning, dvs. den viden om problemer som målgruppen 

kommunikere ind til rådgiverne, kunne bruges som forudsætning for den anonyme 

børnerådgivnings egen fortsættende læringsproces, som medvirkende faktor for udviklingen af 

kvalitet af den rådgivning som rådgiverne kommunikerer ud til målgruppen.  
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Her havde vi to segmenterede variabler A) Målgruppen og rådgiverne, to formodede variabler der 

medierede imellem dem B) Børnetelefonen og børnechatten, samt en hypotese om C) double loop 

læring. En specificering af 1) hvilke metoder i rådgivningen der var mest hjælpsomme for 

målgruppen, ville 2) medføre mere specificeret viden om problemer ind til rådgiverne, hvilket på 

længere sigt 3) ville kunne udvikle kvaliteten af rådgivning, og dermed 4) øge hjælpen til 

målgruppen. Hvordan undersøge dette? 

 Vi valgte at lægge os fast på at fem-fase modellen som helhed var metoden i børnetelefonen og 

børnechatten, hvis hjælpsomhed vi ville undersøge. Men, valgte også at fokusere ind på fase 1 i 

modellen, som værende vores specifikke intervention i børnetelefonen, og på fase 3 som værende 

vores specifikke intervention i børnechatten. Hypotesen bag den første intervention er, at vi 

formoder at der i telefonen, til forskel fra chatten, kan lægges mere vægt på værdier som empati 

som hjælpsom faktor i rådgivningen: I telefonen og den direkte kommunikation med et andet 

menneske kan man ikke skjule sig. Er stemmeføringen præget af gråd, glæde? Er der tavst i den 

anden ende af røret, eller er der støj? Er det en af samme køn man taler med, eller er det ikke? Er 

det et barn, en ung? Etc. Grunden til den anden intervention er, at vi formoder at vi ved at rykke 

fase 3 frem i chatten, kan spore rådgivningen ind på en afklaring hvilket brugerne allerede har 

udtrykt er hjælpsomt.  

 Vi antog at segmenteringen af rådgivere ville have mest betydning på børnetelefonen: At kvinder 

ville kunne opnå en bedre indledende kontakt og udvikling af empati i samtale med piger; at mænd 

ville kunne opnå en bedre indledende kontakt med drenge, og at hhv. rådgivernes og brugernes 

alder ville være yderligere en variabel. Disse overvejelser førte til følgende evalueringsspørgsmål: 

Hvad sker der i Fase 1 

interventionen på børnetelefonen? 

Der skabes, via. aktiv lytning og verbal kommunikation, en 

telefonisk alliance, der vil kunne danne rammen for en 

samarbejdende empiri, som implicit vil etablere fase 3, og 4, 

og som vil lede naturligt til fase 5. 

   Fase 2 formodes enten A) at blive udviklet naturligt under, 

eller på baggrund af, en veludført fase 1, eller B) at være op til 

rådgiverens fleksibilitet, i en praksis vurdering, af hvorvidt 

denne fases tema er nødvendig at eksplicitere, eller ej.  
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Hvilke konsekvenser har Fase 1 

interventionen på børnetelefonen? 

Vi formoder at en vellykket fase 1 vil kunne bidrage til at 

brugerne på kort sigt A) Vil opleve at de trygt kan tale om det, 

som de gerne vil tale om; At de vil opleve at de sammen med 

rådgiveren kan udvikle et overblik over deres problem: Og, at 

de på lang sigt B) Vil have fået en ide om hvad de kan gøre i 

tilfælde af lignende problemer. 

Hvad sker der i Fase 3 

interventionen på børnechatten? 

Der etableres fra starten af chatten en ramme for rådgivningen, 

som sikre at kommunikationen tager udgangspunkt hvor 

målgruppen ønsker hjælp. En tekstuelt baseret samarbejdende 

empiri vil derefter implicit kunne etablere fase 4, hvilket 

naturligt vil lede til fase 5. 

   Fase 1&2 formodes enten A) at blive udviklet naturligt 

under, eller på baggrund af, en veludført fase 3, eller B) at 

være op til rådgiverens fleksibilitet, i en praksis vurdering, af 

hvorvidt disse fasers temaer er nødvendige at eksplicitere, 

eller ej. 

Hvilke konsekvenser har Fase 3 

interventionen på børnechatten? 

Vi formoder at en vellykket fase 3 vil kunne bidrage til at 

brugerne på kort sigt A) Vil opleve at de trygt kan chatte om 

det, som de gerne vil chatte om; At de vil opleve at de sammen 

med rådgiveren kan udvikle et overblik over deres problem: 

Og, at de på lang sigt B) Vil have fået en ide om hvad de kan 

gøre i tilfælde af lignende problemer. 

1.4: Kort opsummering af afgrænsninger og præsentation af programteorier: 

Weiss (1998) definerer et program som værende en teori, og evalueringen er dens test. Vi kan på 

baggrund af denne forståelse hermed definere vores kommende evalueringsdesign, som værende 

hvad Svend Mørch (i ”Planglægning af evaluering”, udleveret 3. gang), kalder en effekt 

evaluering. Den anonyme børnerådgivnings tilgange (telefon og chat), og disses praksis metoders 

hjælpsomhed over for målgruppen, skal ses i forhold til empiriske kriterier, der kan medvirke til at 

generere viden som kan udvikle det anonyme rådgivningsarbejde. Dette er testen der skal afprøve 

vores hypoteser, som vi her vil samle, og konkretisere i form af to programteorier, som vi 

præsenterer på side 11-12. Men først en opsummering af de forudgående afgrænsninger der indgår i 

disse programteorier: 
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Model over forudgående afgrænsninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvirenten Anonym børnerådgivning Målgruppen Rådgivningstilgange 

Børns Vilkår Rådgivere 

Telefon 

Rådgivere 

Chat 

Telefon Chat 

Fem 

Fase 

Model 

Børn 

Fem 

Fase 

Model 

Fase 1 Fase 3 

Segmentering 

(se s.4) 

Segmentering 

(se s.4) 

Undersøgelses 

Kontekst 

Børns Vilkårs 

Rammer: 

Fx anonym 

rådgivning 

Metodeu

dviklings

projekt  

Empiri 

  

Kan interventionerne 

genere viden, der kan 

udvikle kvaliteten af 

arbejdet på chat og 

telefon, og har 

segmenteringen nogen 

betydning for 

implementeringen af 

interventionerne? 

Kan interventionerne 

give viden om hvorvidt 

Fem Fase Modellen er 

mest hjælpsom på 

telefon eller chat, og har 

segmenteringen nogen 

betydning for 

implementeringen af 

interventionerne? 

Etiske og Praktiske 

vanskeligheder 

Double loop læring: Kan 

viden om metodernes 

hjælpsomhed, bruges i 

praksis som forudsætning 

for kvalitetsudvikling af 

rådgivernes arbejde, uden at 

anonymitetsetikken 

overskrides?  

Interventioner 

Rådgivningsmetoder 
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Program teori: Mekanismer hvormed fokus på FASE 3 i børnechatten, måske kan være forbundet med  

a) viden om hvorvidt Fem Fase Modellen er hjælpsom for målgruppen,  

og b) viden om hvorvidt modellen kan medvirke til at udvikle kvaliteten af rådgivningsarbejdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgiverne fokuser på FASE 3 

Der etableres et fokus fra start, som 

sikrer at rådgiver og bruger chatter 

om det der er mest hjælpsomt for 

brugeren 

Rådgiverne får et ”landkort” der på 

den ene side har et (af brugerne) klart 

etableret fokus (mål), men på den 

anden side er fleksibelt nok, til at de 

kan være intuitive. Segmenteringen 

af brugerne muliggør korrigerering af 

chat niveau efter køn, alder, etc.    

Brugerne etablerer fra starten et 

fokus på hvad der er mest hjælpsomt 

for dem (mål), og vil samtidigt 

opleve en fleksibilitet, der sikrer at 

rådgivningskommunikationen passer 

på det segment de repræsenterer: fx 

kan samtalen afsluttes, når de vil, etc.  

 

Etableringen af et fokus, og 

segmenteringen af brugerne, skaber 

et fundament for en tekstuelt baseret 

samarbejdende empiri 

Rådgiverne får direkte validering af 

brugerne på hvorvidt kvaliteten af 

deres arbejde er hjælpsom: Dvs. Har 

de forstået brugerens fokus rigtigt, 

etc. 

Brugerne kan direkte validere og 

udvikle den rådgivning de modtager, 

så den bliver mest hjælpsom for 

netop dem: Dvs. de definerer selv 

fokus for rådgivningen, etc.  

Den samarbejdende empiri giver 

Børns Vilkår et fundament for double 

loop læring i form af:  

a)Bruger 

valideret viden 

til den enkelte 

rådgiver, om 

kvaliteten af 

hans/hendes 

arbejde.  

b)Valideret 

viden fra den 

enkelte bruger, 

om hvilken slags 

rådgivning der 

er mest 

hjælpsom. 

Den kontinuerlige direkte validering 

fra brugeren, gør at Rådgiveren kan 

sikrer sig at brugeren chatter om det 

de gerne vil tale om, at brugerne får 

overblik over deres problemer, og at 

brugerne får en ide om hvad de kan 

gøre i tilfælde af lignende problemer. 

Den kontinuerlige direkte validering 

af rådgivningsfleksibilitet, gør at 

Brugeren trygt tør chatte om det, der 

er mest hjælpsomt for ham/hende at 

chatte om, at de udvikler det overblik 

over deres situation, som er mest 

hjælpsomt for dem, og at de får en 

ide om hvad der kan hjælpe dem i 

lignende situationer. 

Børns Vilkårs eget læringsresultat: a&b, 

kan indgå som forudsætning for en 

fortsættende læringsproces hvor: 

 b     medvirker til kvalitetsudvikling af a, 

som derfor kan udvikle bedre hjælp til b, 

der fortsættende 

Ønsket mål: 1) At opnå kontinuerlig validering fra brugerne om hvilken rådgivning der er mest 

hjælpsom for dem, & 2) At anvende denne viden til kontinuerligt at udvikle kvaliteten af rådgivningen  

 

Brugeren får kontinuerligt den 

rådgivning der er mest hjælpsom for 

hans/hendes segment 

Rådgiverne udvikler kontinuerligt 

kvaliteten af deres arbejde, og opnår 

specifik viden om hans/hendes segment 

Uønsket mål: 1) At Fase 3, segmenteringen, og det implicitte krav om kontinuerlig validering, 

skræmmer både brugere og rådgivere væk, hvilket 2) gør kvalitets udviklingen umulig  
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Program teori: Mekanismer hvormed fokus på FASE 1 i børnetelefonen, måske kan være forbundet med  

a) viden om hvorvidt Fem Fase Modellen er hjælpsom for målgruppen,  

og b) viden om hvorvidt modellen kan medvirke til at udvikle kvaliteten af rådgivningsarbejdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgiverne fokuser på FASE 1 

Der skabes en telefonisk alliance 

mellem rådgiver og bruger. 

Rådgiverne finder det mere naturligt 

at påbegynde FASE 1 og indgå i en 

telefonisk alliance med brugeren, på 

grund af segmenteringen: Kvinder 

taler med piger; Rådgivere med 

anden etnicitet, taler med børn med 

anden etnicitet, etc. 

Brugerne finder det mere hjælpsomt 

at påbegynde FASE 1 og indgå i en 

telefonisk alliance med Rådgiveren, 

på grund af segmenteringen: Drenge 

taler med mænd; Børn med anden 

etnicitet, taler med Rådgivere med 

anden etnicitet, etc. 

Den telefoniske alliance, skaber et 

fundament for samarbejdende empiri 

Rådgiverne får direkte validering af 

brugerne på hvorvidt kvaliteten af 

deres arbejde er hjælpsom: Dvs. Har 

de forstået brugerens problem rigtigt, 

etc. 

Brugerne kan direkte validere og 

udvikle den rådgivning de modtager, 

så den bliver mest hjælpsom for 

netop dem: Dvs. de sætter selv målet 

for rådgivningen, etc.  

Den samarbejdende empiri giver 

Børns Vilkår et fundament for double 

loop læring i form af:  

a)Bruger 

valideret viden 

til den enkelte 

rådgiver, om 

kvaliteten af 

hans/hendes 

arbejde.  

b)Valideret 

viden fra den 

enkelte bruger, 

om hvilken slags 

rådgivning der 

er mest 

hjælpsom. 

Den kontinuerlige direkte validering 

fra brugeren, gør at Rådgiveren kan 

sikrer sig at brugeren taler om det de 

gerne vil tale om, at brugerne får 

overblik over deres problemer, og at 

brugerne får en ide om hvad de kan 

gøre i tilfælde af lignende problemer. 

Den kontinuerlige direkte validering 

af rådgivningsfleksibilitet, gør at 

Brugeren trygt tør tale om det, der er 

mest hjælpsomt for ham/hende at tale 

om, at de udvikler det overblik over 

deres situation, som er mest 

hjælpsomt for dem, og at de får en 

ide om hvad der kan hjælpe dem i 

lignende situationer. 

Børns Vilkårs eget læringsresultat: a&b, 

kan indgå som forudsætning for en 

fortsættende læringsproces hvor: 

 b     medvirker til kvalitetsudvikling af a, 

som derfor kan udvikle bedre hjælp til b, 

der fortsættende 

Ønsket mål: 1) At opnå kontinuerlig validering fra brugerne om hvilken rådgivning der er mest 

hjælpsom for dem, & 2) At anvende denne viden til kontinuerligt at udvikle kvaliteten af rådgivningen  

 

Brugeren får kontinuerligt den 

rådgivning der er mest hjælpsom for 

hans/hendes segment 

Rådgiverne udvikler kontinuerligt 

kvaliteten af deres arbejde, og opnår 

specifik viden om hans/hendes segment 

Uønsket mål: 1) At Fase 1, segmenteringen, og det implicitte krav om kontinuerlig validering, 

skræmmer både brugere og rådgivere væk, hvilket 2) gør kvalitets udviklingen umulig  
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1.5: Operationalisering af mål, kriterier og specifikke metoder til dataindsamling:  

Vi har i vores programteori brugt to begreber, som vi her kort vil afklare. Det ene er ”telefonisk 

alliance”, og det andet er ”samarbejdende empiri”. Begreberne er inspireret af den kliniske terapi, 

men i denne kontekst vil vi definere begreberne ud fra rådgivernes erfaringer med at arbejde med 

fem-fase modellen i metodeudviklingsprojektet, og vægten lægges derfor på: Metakommunikation, 

ekspliciteringen af formålet med samtalen, fastholdelse af fokus, og den løbende opsummering (se 

kvalitative analyseresultater, metodeudviklingsprojekt i børns vilkår s.2&3, for en mere udførlig 

beskrivelse). 

  Vi fokuserer på rådgivernes erfaringer med disse centrale elementer, da et succeskriterium for 

vores ønskede mål er: At opnå kontinuerlig validering fra brugerne om hvilke rådgivning der er 

mest hjælpsom for dem, samt at vi kan finde metoder til at opnå denne validering med: Men, 

samtidigt må disse metoder ikke føre til de uønskede mål som er: At det implicitte krav om 

kontinuerlig validering, skræmmer både brugere og rådgivere væk. Metoderne må endvidere være 

af en sådan art, at de opfylder vores andet succeskriterium, og tillader at data der indsamles 

ligeledes kan benyttes til: At udvikle kvaliteten af rådgivningen, og at de ikke gør 

kvalitetsudviklingen umulig. 

 Hvilke specifikke metoder er mulige? Har vi operationaliseret vores mål godt nok? Hvem af 

vores interessenter vil vi specifikt inddrage, og hvordan? For at starte med det sidste, vil vi inddrage 

henholdsvis rådgivere på børnechatten, og rådgivere på børnetelefonen. Hvorfor? Fordi de dels qua 

deres praksis kontakt med brugerne har mulighed for at få direkte validering, dels fordi de kan 

validere om de har opnået viden, og hvis ja, kan eksplicitere denne. Men kan rådgiverne også selv 

udvikle kvaliteten af deres eget arbejde? Vi mener, at det her vil være klogt at inddrage rekvirenten, 

således at de i samarbejde med rådgiverne kan praksisomsætte den genererede viden til mulige 

metoder, der, på længere sigt, kan udvikle kvaliteten af rådgivningsarbejdet. 

 Men, for også at sikre os, på kort sigt, hvorvidt hhv. segmenteringen og vores to interventioner 

spiller en rolle (som hhv. variabel i tilgang, og metode) i opnåelsen af valideringen af hvilken 

rådgivning målgruppen finder mest hjælpsom, må vi have noget at sammenligne med. 
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Dette giver indtil videre: Inddragelse af rådgivere på børnechat, og børnetelefon i 1)praksis 

udførelse af segmentering, interventionerne og indsamling af valideringsdata: Og, inddragelse af 

rådgivere på børnechat, og børnetelefon i 2)konstruktion af et praksis fungerende 

sammenligningsgrundlag. Med andre ord, vil vi benytte nogle rådgivere som forsøgsgruppe, andre 

som kontrolgruppe vi kan matche med forsøgsgruppen.  

 Vi påtænker her som A) forsøgsgruppe for chatten, en sample der er repræsentativ for rådgiverne 

med hensyn til køn, alder og erfaring, og som ikke har prøvet fem-fase modellen: Dvs. deres første 

test af modellen bliver med fokus på fase 3 som intervention. Som B) kontrolgruppe for chatten har 

vi tænkt os, hvis muligt, at benytte den gruppe der har medvirket i metodeudviklingsprojektet: Dvs. 

forsøgsgruppens størrelse skal korrelere med denne gruppe, og ligeledes skal sammensætningen af 

køn, alder, etc. 

 Som C) forsøgsgruppe for telefonen, har vi tænkt på en sample der repræsentativt har samme 

størrelse som grupperne på chatten. De skal være uerfarende med at bruge fem-fase modellen, og 

deres første test af modellen bliver med fokus på fase 1 som intervention. Men, denne gruppe skal 

også være korreleret med segmenteringen af rådgivere: Dvs. den sammensættes med køn, alder, og 

etnicitet i tankerne. D) Forsøgsgruppen for telefonen, skal matche kontrolgruppen i størrelse, men 

ikke i segmentering, og de skal benytte den intuitive tilgang. 

 Dette efterlader spørgsmålet om hvilke specifikke metoder der er mulige? Og, har vi 

operationaliseret vores mål godt nok? Her må vi medtænke hvad der er muligt inden for både de 

respektive rådgivningsmedier, samt det evalueringsdesign der er ved at tegne sig en kontur af.  

 Vi foreslår som led i en triangulering: 1) En yderligere operationalisering af vores mål i form af 

en kvalitativ guide med 5 spørgsmål, der diskret kan flettes ind i hhv. chat og samtale, og som vil 

tjene som specifik metode til at afgøre hvorvidt brugerne validerer rådgivningens hjælpsomhed. 

Spørgsmålene kan f.eks. struktureres som afslutningen på løbende opsummering, i form af 

eksempelvis: Jeg vil lige høre om jeg har forstået dig rigtigt (kort opsummering, efterfulgt af 

spørgsmål) er dette hvad du mente, eller har jeg taget fejl? En validering af alle 5 spørgsmål, vil 

tolkes som en hjælpsom rådgivning. 
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2) En kvantitativ bearbejdning af data fra den kvalitative guide, for at se om der er korrelation, eller 

signifikans mht. brugernes validering af hvad der er mest hjælpsomt, når guiden bruges hos hhv. A) 

Rådgivere på chat og telefon der udfører segmentering og interventioner i praksis, og hos B) 

Rådgivere på chat og telefon der udfører rådgivning uden segmentering, og interventioner, men i 

stedet aa) på chat fortsætter med implementeringen af fem-fase-modellen, og bb) på telefonen 

fortsætter med den intuitive metode. Vi formoder at denne databearbejdning kan yderligere 

udbygges, så det bliver tydeligt eksempelvis: Hvorvidt det er mere hjælpsomt med segmentering, 

end uden: Hvorvidt det er mere hjælpsomt med interventioner, end uden: Hvorvidt det er mere 

hjælpsomt med fem-fase modellen, end uden, etc. 

 3) Slutteligt vil vi for hhv. forsøgsgrupperne på chat og telefon, og for kontrolgrupperne på chat 

og telefon, registrere hvor mange brugere der afslutter chat eller samtale på en måde der kan tolkes 

som værende udtryk for at hverken tilgang eller metode har været hjælpsom: F.eks. Brugeren 

knalder røret på i vrede; brugeren afslutter chatten med eder og forbandelse etc.   

1.6: Alternative evalueringsmetoder, og dokumentation:  

Vi vil i vores fremlæggelse af skitsen af vores evalueringsdesign for det første lægge vægt på at 

vores omstrukturering af fem-fase modellen, og de fokuser vi har foreslået, er dokumenteret i 

England, hvor NICE Guidelines (2010) har implementeret f.eks. internetbaseret terapi, som hviler 

på kommunikation via bl.a. chat (indgår som del i Stepped Care). Vores pointe er, at det er muligt at 

udvikle hjælpsomme metoder vha. den internetbaserede kommunikationsform.  

 Dog vil vi i vores samarbejde med rekvirenten også gøre opmærksom på, at en alternativ 

interventions metode eksempelvis kunne være web cam baseret rådgivning, men at denne 

naturligvis først skulle udvikles, og at alternative evalueringsmetoder indenfor vores design kunne 

være en større vægtning af rådgivernes erfaringer vha. selvevaluering (f.eks. stemmer deres 

oplevelse af tilgangene og metodernes hjælpsomhed overens med hvad brugerne oplever som mest 

hjælpsomt for dem?) 

  Vi vil også gøre opmærksom på at hhv. content, intern og ekstern validitet, vil afhænge af 

formuleringen af spørgsmål i spørgeguiden. Og, med dette vil vi her fremlægge skitserne over vores 

evalueringsdesign: 
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HVAD VIRKER I ANONYM BØRNERÅDGIVNING?  

FORMÅL: 1) At undersøge hvilke tilgange og metoder i rådgivningen, der er mest hjælpsomme for målgruppen. 2) At generere 

viden der kan bruges til at udvikle kvaliteten af rådgivnings arbejdet. 

BørneChatten 

Forsøgsgruppen: 

Start Midtstatus                 Status 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolgruppe: 

Start Midtstatus                 Status 

 

 

Formål: Fokus: Kriterier: Design, metode & tidshorisont: 

At udføre en summativ evaluering, der 

kan hjælpe rekvirent med at opnå viden 

om hvilke tilgange og metoder der er 

mest hjælpsomme for målgruppen, via 

en status vurdering af validering datas 

effekt mhs. udvikling af kvalitet af 

rådgivernes arbejde. 

På den ene side hvilken af de to 

gruppers tilgange og metoder brugerne 

validerer som værende mest hjælpsom: 

På den anden side hvorvidt validerings 

data kan medvirke til udvikling af 

kvaliteten af rådgivernes arbejde (fx 

udvikling af ”double feedback loop”). 

At opnå validering fra brugerne om, 

hvilke tilgange og metoder der er mest 

hjælpsomme for dem: Og, at opnå data 

der kan bruges i udviklingen af 

rådgivningsarbejdet. 

Kontrol & sammenligningsgrupper: 

Kvalitativ valideringsspørgeguide: 

Kvantitativ bearbejdning af 

valideringsdata, og Registrering af 

samtale afslutninger. 

Tid: Ca. 6 måneder. 

Kvalitativ validerings guide, FASE 

3 intervention, og segmentering af 

brugere implementeres. 

Kvalitativ validerings guide, FASE 3 

intervention, og segmentering af brugere 

formodes implementeret. 

 

Kvantitativ bearbejdning 

af foreløbige 

valideringsdata, og 

registrering af foreløbige 

samtale afslutninger 

Kvantitativ 

bearbejdning af  

valideringsdata,  og 

registrering af  

samtale afslutninger 

Kvalitativ validerings guide 

implementeres som supplement til 

fem fase modellen 

Kvalitativ validerings guide formodes 

implementeret som supplement til fem 

fase modellen 
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HVAD VIRKER I ANONYM BØRNERÅDGIVNING?  

FORMÅL: 1) At undersøge hvilke tilgange og metoder i rådgivningen, der er mest hjælpsomme for målgruppen. 2) At generere 

viden der kan bruges til at udvikle kvaliteten af rådgivnings arbejdet. 

BørneTelefonen 

Forsøgsgruppen: 

Start Midtstatus                 Status 

 

 

 

 

 

 

Kontrolgruppe: 

Start Midtstatus                 Status 

 

 

Formål: Fokus: Kriterier: Design, metode & tidshorisont: 

At udføre en summativ evaluering, der 

kan hjælpe rekvirent med at opnå viden 

om hvilke tilgange og metoder der er 

mest hjælpsomme for målgruppen, via 

en status vurdering af validering datas 

effekt mhs. udvikling af kvalitet af 

rådgivernes arbejde. 

På den ene side hvilken af de to 

gruppers tilgange og metoder brugerne 

validere som værende mest hjælpsom: 

På den anden side hvorvidt validerings 

data kan medvirke til udvikling af 

kvaliteten af rådgivernes arbejde (fx 

udvikling af ”double feedback loop”). 

At opnå validering fra brugerne om, 

hvilke tilgange og metoder der er mest 

hjælpsomme for dem: Og, at opnå data 

der kan bruges i udviklingen af 

rådgivnings arbejdet. 

Kontrol & sammenligningsgrupper: 

Kvalitativ valideringsspørgeguide: 

Kvantitativ bearbejdning af 

valideringsdata, og Registrering af 

samtale afslutninger. 

Tid: Ca. 6 måneder. 

Kvalitativ validerings guide, FASE 

1 intervention, og segmentering af 

brugere, og rådgivere 

implementeres. 

Kvalitativ validerings guide, FASE 1 

intervention, og segmentering af 

brugere, og rådgivere formodes 

implementeret. 

 
Kvantitativ bearbejdning 

af foreløbige 

valideringsdata, og 

registrering af foreløbige 

samtale afslutninger 

Kvantitativ 

bearbejdning af  

valideringsdata,  og 

registrering af  

samtale afslutninger 

Kvalitativ validerings guide 

implementeres som supplement til 

intuitiv tilgang. 

Kvalitativ validerings guide formodes 

implementeret som supplement til 

intuitiv tilgang. 
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