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Den Korte Snor 
 

Rekonstruktion af projektet 

Sven Mørch (1993) viser med sin projektmodel, at det er nødvendigt først at 

undersøge hvorledes den lokale kontekst (projektet) forstår det definerede problem, 

før man kan opnå en forståelse af projektet (og dets indsatsteori). Dette er desuden 

afgørende for at man som evaluator kan udarbejde et evalueringsdesign, hvor man 

stiller relevante spørgsmål og kan forstå de data, man indsamler (Weiss, 1998). 

Baggrunden for projektet: Københavns Kommune ønsker at gøre noget ved unges 

(personfarlige) kriminalitet. Problem: De unges truende og kriminelle adfærd. 
Målgruppe: Uroskabende, truende og kriminelle unge i Københavns Kommune fra 

10-17 år. 
 

Problemforståelse i projektet som kontekst: 

I ’Den korte snor’ (DKS) arbejder man ud fra et anerkendelsesparadigme. Dette 

paradigme kan ses som den kontekstuelle ungdomsteori (jf. Mørch, 1993), hvorudfra 

man i projektet forstår de unges problem. 

Man antager, at unge har brug for forskellige former for anerkendelse. Det være sig: 

1) nære, følelsesmæssige relationer, 2) oplevelse af at besidde generelle rettigheder, 

ligesom andre borgere i samfundet samt 3) oplevelsen af at man som individ kan 

bidrage med noget unikt og kvalitativt, der betragtes som værdifuldt og brugbart i 

sociale fællesskaber. Hvis ikke de unge oplever anerkendelse i deres familie, eller i 

skolen, søges den andre steder. Gademiljøet betragtes som et alternativt socialt 

fællesskab og de unge ses som handlende intentionelt idet de realiserer deres behov 

for anerkendelse ved at deltage i gademiljøet.  

 

Selvom hver sag betragtes individuelt kan der her skitseres nogle typiske 

problemforståelser: 
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Projektets målgruppe udvides i fremtiden til at omfatte børn og unge fra 10 – 17 år, 

hvilket gør gruppen mindre homogen1. Problemforståelsen som den her skitseres, 

danner grundlag for arbejdet med hele gruppen (op til 50 børn og unge), idet familien 

og skolen anses som de vigtigste sociale arenaer. Den unges individuelle situation, 

herunder den unges alder, får imidlertid betydning for problemforståelsen. Projektet 

rummer dels opmærksomheder rettet mod de yngste børn på baggrund af 

bekymrende adfærd samt sager med problematiske unge, der meget vel kan have en 

decideret sagsmappe i det sociale system, der ofte vil omfatte egentlige kriminelle 

handlinger. Der er således i problemforståelsen et spænd, der både inviterer til mere 

præventive indsatser rettet mod børn og deres familier, som udpeges af det sociale 

felt, samt intervention rettet mod større børn og unge, som er kendte af det udvidede 

sociale felt (institutioner/retssystemet). På den baggrund kan indsatsområderne 

differentieres. 

  
Målformuleringer i relation til problemforståelsen 

Overordnet mål: reduktion af ungdomskriminalitet i Københavns Kommune,  

                                                 
1 1 ”Den korte snor” startede i august 2006 og er et forsøgsprojekt under København Kommune 
repræsenteret på lokalcentrene Nørrebro, Amager, Valby og Brønshøj/Husum. Projektet er et led i en 
større indsats som skal styrke og kvalificere indsatsen overfor unge som udviser voldelig eller 
uroskabende adfærd i lokalområderne, oprindeligt med et særligt fokus på 12 -14 årige. Kilde 
www.spydspidsen.dk  

 

Familien 
De unge indgår ikke 
i positive, nære 
relationer 

De unge opsøger familiesurrogater i 
form af bander eller andre gade-
grupperinger 

Skolen 
De unge får her ikke 
oplevelsen af at kunne 
bidrage med noget 
unikt og kvalitativt, 
der betragtes som 
værdifuldt og brugbart 

De unge deltager i alternative sociale 
fællesskaber, hvor de kan skabe og 
indgå i rammer, hvor de møder 
anerkendelse af at kunne bidrage med 
noget unikt og kvalitativt, der i gruppen 
betragtes som værdifuldt og brugbart 
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Dette eksterne definerede mål, der er sat af Københavns Kommune, danner 

baggrunden for den økonomiske støtte til projektet. 

Herudover er der et internt defineret mål: øget livskvalitet for de unge. 

Projektets leder formulerer på Københavns Universitet2 denne hypotese: ”øget 

livskvalitet giver mindre kriminalitet – det er svært at lave noget skidt, når man har 

det godt”. Livskvalitet som målsætning beskrives som ’en intern rettesnor’, og ’en 

reaktion imod udelukkende at skulle arbejde for at reducere noget negativt’. Samtidig 

kan dette mål ses som et middel til at opnå det overordnede (eksternt definerede) mål: 

reduktion af de unges kriminelle handlinger. Begrebet livskvalitet sat i relation til 

problemforståelsen, kan eventuelt forstås således:  

 

 
 

Der er i projektbeskrivelsen formuleret en række delmål. Disse sættes i relation til de 

to hovedindsatsområder: familien og skolen og kan ligeledes ses som midler til at 

opnå den endelige målsætning: reduktion af kriminalitet og øget livskvalitet. Det er i 

øvrigt ikke sjældent, at der i projektarbejde sker et sammenfald af mål og midler 

(Mørch, 1993). 

De nævnte delmål er tæt sammenhængende med projektets indsatsteori, hvorfor de 

inkluderes i de følgende afsnit. 

 
Projektets indsatsteori – sat i forhold til målsætningen 

Indsatsen retter sig mod familieliv og ungeliv. Rationalet er, at hvis de unge i familien 

opnår forståelse af deres problematik samt støtte svarende til deres udvikling, og i 

skolen opnår muligheder for deltagelse i almindelig undervisning, vil de samlet set 

opnå en øget livskvalitet og ikke længere have brug gadefællesskaberne, hvormed 

kriminaliteten vil falde. 

                                                 
2 D. 19. nov, 2008 på hold for evalueringsforskning 

De unge møder 
anerkendelse af, at de 
bidrager med noget unikt og 
kvalitativt, der betragtes 
som værdifuldt og brugbart 
i forskellige sociale 
fællesskaber 

De unge oplever 
en øget 
livskvalitet 
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Projektets ressourcer fokuseres især ift. brugen af lønnede kontaktpersoner, der har 

hyppig og tæt kontakt med de unge, samt ift. de sagsansvarlige, der har ekstra tid til at 

håndtere problemstillinger vedrørende den unge og dennes familie. DKS, der består af 

en central enhed af tre psykologer, har til opgave at uddanne og supervisere disse 

kontaktpersoner og sagsansvarlige. Desuden har projektet som centralt mål at 

monitorere indsatsen og løbende udvikle og videreudvikle ’relevante metoder for 

indsatser’. 

 

Metodisk tilgang 

I projektet har man valgt en systemisk narrativ tilgang, hvilket baserer sig på 

socialkonstruktionistiske tanker og idéer. Frem for at opfatte problemerne som 

intrapsykiske konflikter eller strukturer i det enkelte individ, opfattes problemerne 

som konstruerede i konteksten, dvs. i relationelle samspil og i forhold til det 

omgivende samfund (Hougaard, 2006; White & Morgan, 2008). Der er særlig 

opmærksomhed på den omgivende diskurs og de fortællinger, familien har om sig 

selv. Opgaven består i at undersøge og omskrive negative dominerende fortællinger til 

mere konstruktive fortællinger med vægt på egne foretrukne værdier og med henblik 

på at få øje på mere fleksible handlemuligheder. Når man eksternaliserer, søger man 

at opløse fastlåste konflikter og fortællinger i familien ved at holde fokus på 

problemet frem for at udpege enkelte (unge) som problemet. Selve problemet gøres til 

genstand for familiens fælles arbejde. Psykologen eller terapeuten indgår ideelt set i 

samarbejdet med familien ud fra en decentreret position med indflydelse (White & 

Morgan, 2008). Det vil sige, at processen er styret, samtidig med at det er familiens 

ressourcer og ’sandheder’, der afdækkes og konstrueres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Overordnet model for ræsonnementet bag indsatsen: 

 

 
 

I projektet vægtes især samarbejdet, den fælles proces rettet imod at forstå den unges 

særlige kontekst og situation, hvorfor hvert forløb må have særegne kvaliteter. 

En model for forløbet med den enkelte unge og dennes familie kan dog alligevel 

skitseres. Vi har udarbejdet en grafisk model for, hvordan man i projektet forestiller 

sig, at et forløb ser ud – og hvordan hvert forløb ideelt set skulle munde ud i at de 

definerede mål opnås. 

Vi forsøger med denne grafiske indsatsmodel at vise, hvorledes man i projektet 

forventer at nå fra indsats til mål. I DKS danner problemforståelsen – ’hvorfor 

børnene/de unge gør som de gør’ baggrund for indsatsen. Projektets teori for, 

hvorledes man med indsatsen afstedkommer en forandring, kan udgøre grundlaget for 

evalueringsdesignet (Weiss, 1998). Modellen gennemgås nedenfor. 

 

 

Problemforståelse: 
 
Den unge savner 
anerkendelse og mulighed 
for selv- realisering i 
normalsamfundet. Den 
unge mangler støtte i 
familien. Den unge er 
ekskluderet fra forskellige 
normative fællesskaber, 
særligt skolen. Den unge 
deltager i gadelivets 
fællesskaber og 
kriminalitet eller er i 
risiko for at blive 
kriminel.  
 

Indsats: tæt kontakt til den unge vha. bl.a. 
kontaktpersoner, familiemøder, identifikation 
af ressourcer i familie og i den unges miljø, 
udarbejdelse og iværksættelse af ønskede mål 
med og for den unge og familien, herunder 
inklusion i skole eller andre normative 
fællesskaber. 

Forventet mål: Den unges deltagelse og 
inklusion i normative fællesskaber medfører at 
den unge oplever anerkendelse og øget 
livskvalitet og derfor ikke længere har brug for 
gadelivets fællesskaber – hvormed risikoen for 
kriminalitet mindskes. 
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Gennemgang af modellen, analyse af indsatsteorien 

Det overordnede (eksternt definerede) mål er en reduktion af truende/kriminel adfærd 

(lyserød boks). Det er også et mål, at den unge deltager i ungdomslivets mest 

magtfulde normative fællesskab, skolen (el. et lignende normativt fællesskab, 

mørkeblå boks). I modellen udpeges dette mål som det overordnede mål for 

samarbejdet med den unge og den unges familie. Dette mål kan dog samtidig ses som 

et middel til at få den unge til at ophøre med at deltage i gadelivets fællesskaber (pink 

boks), hvilket igen skulle bevirke, at den unge ikke deltager i kriminelle aktiviteter 

(lyserød boks). 

Et andet fællesskab, der især vægtes er familien og dens funktion som støtte – eller 

her defineret som muligt problem i fald familien ikke formår at støtte den unge. Denne 

type problematikker defineres i starten af forløbet og sættes i relation til familiens 

behov og ressourcer (gule/orange bokse). 

Systemiske, eksternaliserende og løsningsfokuserede tilgange præger forløbet, idet 

man i projektet forventer, at sådanne foci vil kunne afstedkomme en forandring – at 

de kan være med til at identificere tilstedeværende muligheder og ressourcer (orange 

Igennem et tæt 
samarbejde med den 
unge og dennes 
familie udredes den 
unges og familiens 
problemer og behov 

Tæt samarbejde om og 
opfølgning i forhold til 
det fælles mål, der 
giver mening for både 
den unge og familien 

Reduktion i 
kriminelle 
aktiviteter 

Problemer eksternaliseres, 
(jf. en systemisk, narrativ 
tilgang). Handlinger ses 
som meningsfulde i den 
unges kontekst 

Sammen planlægges en 
realisering af mål/ 
delmål (dvs. den unges 
deltagelse i normativt 
fællesskab, eller et del-
mål, der muliggør dette 
senere mål). 

Delmålet 
opnås 

Ressourcer, 
muligheder og mål 
identificeres 
(løsningsfokuseret 
tilgang) 

Den unge  
opnår her  
anerkendelse 
(→ øget 
livskvalitet) 

Det overordnede mål opnås: den 
unge deltager i normativt 
fællesskab (dvs. skole eller lign.) 

Den unge delta-
ger ikke længere 
i gadelivets 
fællesskaber 
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boks), som så igen benyttes som midler til at opnå eventuelle delmål (lyseblå boks) 

samt målet om, at den unge i fremtiden deltager i normative fællesskaber (mørkeblå 

boks). Samarbejde fremhæves fra starten af forløbet (gul og hvid boks) men også i 

forhold til at arbejde frem imod det/de mål, man definerer (grøn boks). Særligt for 

projektet er den helt tætte kontakt, der inkluderer fortløbende opfølgning. 

 

Et overordnet mål vil som sagt være en inklusion af den unge i normative 

fællesskaber (mørkeblå boks), men den unge og dennes familie kan have andre 

presserende problemer, som først må løses. Dermed kan man vælge med at starte ud 

med en – i modellen – mere cirkulær proces, hvor man definerer løsninger til 

problemer og iværksætter delmål, som kan afløse hinanden (bevægelser imellem den 

hvide, grønne og lyseblå boks – men også evt. bevægelser ’tilbage’ til gule/orange 

bokse, hvis man finder det brugbart i den enkelte situation). Senere kan man så 

arbejde mere direkte hen imod den endelige målsætning for samarbejdet med den 

unge og dennes familie (via den mørkeblå boks og frem til lyserød). 

At den unge i skolen opnår anerkendelse (lilla boks) må ud fra problemforståelsen 

være afgørende for, at den unge ikke længere deltager i gadelivet (pink boks). Hvis 

anerkendelse sættes i relation til øget livskvalitet kan dette delmål som tidligere nævnt 

ses som det internt defineret mål, som det gav mening for de ansatte at arbejde frem 

imod. 

Mange af de yngre deltagere i projektet kan forventes at gå i skole, men de deltager 

måske på en måde, der giver anledning til bekymring, her forstået ved risiko for at de 

ekskluderes. Hvis barnet bliver smidt ud af skolen, vil det i tråd med 

problemforståelsen kunne bevirke, at den unge i stedet bliver en del af 

gadefællesskaberne for her at ’kunne bidrage med noget – opnå anerkendelse’. Målet 

for samarbejdet med disse børn og deres forældre kan være at løse eventuelle årsager 

til barnets problematiske adfærd i skolen, så det kan forblive i skolen og her opnå 

anerkendelse for individuelle færdigheder. 

 

Valg af fokus for evalueringsdesignet 

Hvis man kan vise, at projektets deltagere begår mindre (eller ingen) kriminalitet efter 

projektet, kan evalueringsrapporten blive et godt udgangspunkt for forhandling af 

fremtidige budgetter. Der er derfor gode grunde til at effektevaluere projektet. 
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Samtidig kan en sådan evaluering være med til at dokumentere indsatsens virkning til 

gavn for andre, der arbejder med lignende problematikker. 

Det kunne ligeledes være relevant at undersøge, hvorvidt de unge ved projektets 

udgang faktisk deltager i et normativt fællesskab. 

 

Idet DKS har som centralt mål at udvikle og kvalificere indsatsen, vil en undersøgelse 

af forskellige delprocesser og deres sammenhæng også være af stor interesse. Med en 

procesevaluering vil man kunne påvise styrker eller svagheder ved projektets 

indsatsteori, hvilket netop kan være med til at udvikle og kvalificere projektets indsats 

(Weiss, 1998) 

Der er her mange forskellige områder, man kunne vælge at undersøge. Man kunne 

sådan set undersøge hver ’boks’ og hver ’pil’ i indsatsmodellen (s. 7). Boksene i 

modellen er jo processer på vej imod at opnå det endelige mål og pilene viser, 

hvorledes man i projektet antager, at disse delprocesser gerne skulle indvirke på 

hinanden. 

Vi er via udarbejdelsen af den grafiske indsatsmodel blevet særligt optagede af den 

pil, der går fra den mørkeblå boks til den lilla boks. Det antages her, at den unge i et 

normativt fællesskab kan opnå anerkendelse og herefter ikke længere har brug for 

gadefællesskabet. Det kunne være interessant at undersøge, om de unge rent faktisk 

opnår denne anerkendelse i skolen efter endt deltagelse i projektet. En bekymring 

kunne være, om de unge på længere sigt – når de ikke længere har en kontaktperson, 

der følger dem tæt, får brug for et alternativ til skolen eller andre normative 

fællesskaber og falder tilbage i kriminalitet. Det kan jo f.eks. være, at de unge deltager 

i skolen på en måde, der ikke giver anledning til anerkendelse – om det så er fordi 

deres opførsel på ingen måde er brugbar, eller om det er fordi, de på den ene eller 

anden måde bliver overset og ikke bliver anerkendt for noget, der rent faktisk kunne 

ses om værdifuldt og brugbart i skolen som socialt fællesskab. Nogle af de unge er 

netop tidligere blevet ekskluderet fra skolen, hvilket kunne tyde på, at skolen ikke var 

et sted, hvor de trivedes. 

 

At effektevaluere, problematisering 

Vi ønsker som sagt at effektevaluere projektet og stille spørgsmål i retningen af om 

projektet virker – om man med projektet opnår de mål, man har sat. 
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Som udgangspunkt må vi i fællesskab med projektmager søge at præcisere nogle 

succeskriterier, som der kan evalueres i forhold til. Når vi ønsker at måle, hvorvidt de 

unges personfarlige kriminalitet er blevet nedbragt og hvorvidt de unge deltager i 

normative fællesskaber (især forstået ved skolen), er det relevant at afdække, 

hvorledes disse mål kan operationaliseres, og hvornår man kan tale om, at projektet 

har opnået succes. Er det fx en succes, at den unge deltager regelmæssigt i 

fritidstilbud, men fortsat udebliver fra skolen, og er det en succes, at den unge ikke 

begår overfald, men eksempelvis begår ’smårapserier’. Hvor stor en procentdel af de 

unge må være kriminelle, når projektet slutter i forhold til, at projektet kan kalde sig 

en succes? 

Det ser ud til, at der indtil videre er foretaget en evaluering ved SPUK, hvor man har 

beskrevet foreløbige tendenser (Jensen, 2007). På denne baggrund har kommunen 

bevilget en udvidelse af projektet. Ifølge en statusopgørelse pr. 31.12.20073, har man 

for 9 børn, der har været inkluderet i projektet over en periode på 1½ år, kunnet 

dokumentere en positiv udvikling. Denne udvikling er forstået på baggrund af 

børnenes skolegang, fritidsaktiviteter, kammerater samt et fald i kriminalitet, idet der 

efter projektet ikke har været kriminelle indrapporteringer4. 

Det vil være oplagt at trække på det foreliggende materiale, da man her allerede har 

gjort sig tanker om operationalisering af succeskriterier. 

 

Kvalitative metoder benyttet i effektevalueringen 

Når man ønsker at vide, om indsatsen virker i forhold til målgruppen, synes det oplagt 

at spørge deltagerne selv. Der er visse opmærksomheder, man bør inkludere i 

vurderingen af data. F.eks. må en forandring beskrevet af den unge selv 

sammenholdes med, at der kan være dele ved projektet, som vedkommende nødig vil 

undvære, hvorfor der måske svares særligt positivt. Man kan således forestille sig, at 

svarene i undersøgelsen i én eller anden grad vil være præget af, hvad den unge tror, 

der skal svares, for fortsat at kunne deltage i projektet eller blot forsøger at ’svare 

                                                 
3 Virker det? Statusopgørelse pr. 31.12.2007 af Peter Jensen, SPUK (Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter)- 
konsulent for Vilde Læreprocesserhttp  
 
://www2.kk.dk/of/Dagsorden.nsf/5458b20eab2b5119c12570ee0034b5f0/229c4da7e6e97cbcc125743b0028ff04/$FILE/-
%20Den%20Korte%20Snor2.pdf 
 
 
 
4 Bortset fra i et enkelt tilfælde med en dreng der var kortvarigt i projektet ved statusopgørelsen. 
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rigtigt’ på stillede spørgsmål. Denne problematik gør sig i det hele taget gældende, 

når man spørger involverede parter (her de unge, de sagsansvarlige/kontaktpersonerne 

etc.). Hver især kan grunde til at svare positivt/negativt ladet. Alligevel kan man 

argumentere for, at det kan give værdifuld viden om projektet at spørge deltagerne 

direkte. Udover viden om deltagernes tilfredshed med projektet, udfoldes også om og 

hvorfor det gør en forskel for den adspurgte at deltage. 

Vi ønsker som sagt at benytte en kvalitativ tilgang i forhold til at udrede succesmål 

for projektet. Dette kunne foregå via et uformelt interview. Vi ønsker desuden at 

benytte kvalitative interviews i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de unge efter 

projektet oplever anerkendelse i skolen. Denne procesevaluering vil vi senere vende 

tilbage til (se bilag 2). 

 

Kvantitative anvisninger 

Vi ønsker som nævnt at operationalisere og måle, hvorvidt de unge i projektet begår 

mindre (eller mindre alvorlig) kriminalitet efter deltagelse i projektet. På samme vis 

kan man operationalisere og måle, hvor mange af de unge, der ved slutningen af 

projektet deltager i skole eller andet normativt fællesskab. Hvorledes succesmålene 

skal operationaliseres og vurderes må ske i samarbejde med projektets ansatte, der må 

tænkes at have brugbar viden om, hvad der kunne være rimelige succesmål (hvilken 

fraværsrate vil f.eks. være acceptabel? Er det nok at deltage på fritidshjemmet men 

pjække fra skole? etc.). Vi må desuden orientere os i forhold til, hvilket niveau af 

analysen vi måler på. Det er nødvendigt at sikre sig, at det niveau man måler på, 

svarer til det, man ønsker at vide (Weiss, 1998). Det ville f.eks. være urimeligt at 

antage at fravær nødvendigvis er pjæk. Et barn kunne jo være blevet sygt. Sådanne 

overvejelser går samtidig i retning af at sikre vores evalueringsdesigns validitet: måler 

vi det, vi tror vi måler? 

Undersøgelsens konklusioner skulle gerne stå i relation til virkeligheden. Såkaldte 

valide fund beskriver tingene, som de er, dvs. så tæt på en virkelighed, som vi kan 

beskrive den. 

Idet gruppen står til at blive udvidet aldersmæssigt kunne det være interessant at 

korrelere succesrater med alder (evt. defineret ved barnets/den unges alder, da 

vedkommende kom med i projektet) – kunne det vise sig, at projektet f.eks. er bedre 

til at nå de yngste? 
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Samtidig vil vi foreslå, at man søger at operationalisere begrebet ’øget livskvalitet’ til 

enkle spørgeskemaer, som det vil være muligt for børnene og de unge at besvare. Hvis 

man lader børnene/de unge besvare sådanne spørgeskemaer ved start, midtvejs i 

projektet og ved slutningen af projektet – kan man se, om det at deltage i projektet 

korrelerer med en øget livskvalitet, se bilag 3. 

 

Effektevaluering som fortløbende redskab 

Vi vil som evaluatorer følge projektet over en periode. Det kunne f.eks. være de første 

10 mdr med det udvidede hold (der starter op i januar) samt en opfølgning 6 mdr 

senere. Herefter vil vores indsamling af data munde ud i en endelig dokumentation af 

projektets indsats (se senere afsnit om rapportering og formidling). Vi kan dog også 

foreslå projektet selv at overtage et evalueringsredskab, som de fremover kan bruge til 

at kvalificere deres indsats. De kunne indsamle lignende data og lave før-og-efter 

evalueringer på projektets deltagere (kriminalitet, deltagelse i skole el. lign samt 

livskvalitet). De ville så kunne bruge den viden og de data, der allerede var indsamlet 

og sammenligne med nye data. 

Når man ønsker viden om, hvorledes forholdene har ændret sig for den enkelte unge i 

løbet af deltagelse i projektet, er det vigtigt ikke at falde for fristelsen til at tro, at al 

positiv forandring skyldes projektet. Man må forholde sig til, at andre faktorer kan 

spille ind, her skitseret i en model: 

 

 
 
 
 

 

 

 
      FØR 

 
   EFTER 

           DET  
        LEVEDE  
            LIV 

  PROJEKTETS 
INDFLYDELSE 
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Procesorienteret undersøgelse, anerkendelse i skolen 

Procesevaluering minder om monitorering, bortset fra at monitorering som oftest 

bliver foretaget af dem, der betaler projektet, og har karakter af overvågning (Weiss, 

1998). Procesevaluering er til for projektets egen skyld og hjælper selve projektet med 

at forstå hvad der foregår og hvordan, hvilket gerne skulle føre til refleksioner over, 

hvordan projektet kan forbedres. 

Den kvalitative metode (her: interview) kunne anvendes i forhold til at undersøge 

nogle af projektets processer. Hvis vi vender tilbage til vores overvejelser vedrørende 

problemforståelse og indsatsteori samt den grafiske indsatsmodel (side 7), ønskede vi 

jo at se på hhv. den mørkeblå boks og den lilla boks og ikke mindst pilen imellem 

dem. Vi vil gerne interviewe nogle af de unge samt nogle af deres lærere for hermed 

at undersøge antagelsen om, at de unge kan opnå anerkendelse i skolen i fald de 

vender tilbage hertil. Skolen (el lign.) ses i projektet som en afgørende arena for 

ungdomslivet – og opnåelse af anerkendelse her skulle bevirke, at de unge ikke 

længere har brug for gadefællesskabet. Vi vil derfor gerne foretage en 

procesorienteret undersøgelse af de to ’kassers’ indvirkning på hinanden. Opnår de 

unge faktisk anerkendelse i skolen? Og hvis de gør – hvorledes? De unge har 

tilsyneladende ikke tidligere kunnet opnå denne anerkendelse i skolen – muliggør 

projektet en positiv deltagelse og en positiv respons i skolen? 

En fordel ved her at benytte sig af en kvalitativ tilgang er muligheden for at finde ’det 

uventede’. Evaluatoren kan med en kvalitativ tilgang undersøge hvilke dele af 

projektet, der har særlig betydning for hvem og på hvilke måder, hvornår i processen 

og hvordan. Selvom projektet eksempelvis har til formål at øge deltagernes 

livskvalitet ved at de i skolen opnår anerkendelse, kunne det vise sig at hænge helt 

anderledes sammen. Det kunne være, at deltagerne er mere optagede af, at de bliver 

fulgt tæt – at de holder sig til aftalen om at gå i skole fordi de skal og ikke fordi de dér 

bliver anerkendt for at kunne bidrage med noget unikt og kvalitativt. Måske viser det 

sig, at den tætte kontakt til kontaktpersonen er blevet den (måske eneste) 

anerkendende sociale arena., som den unge befinder sig i. En ret sårbar konstruktion, 

da den unge så evt. falder tilbage i kriminalitet, når denne kontakt ophører ved 

projektets slutning. Sådanne (uventede) sammenhænge kunne træde frem efter en 

kvalitativ undersøgelse. 

I spørgeguiden til det kvalitative interview kunne man også inddrage et fokus på det at 

blive anerkendt for hhv. social og faglige kunnen – og det at blive anerkendt af hhv. 
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de andre elever og af lærerne. Det kunne vise sig, at barnet/den unge f.eks. socialt set 

bliver anerkendt af sine klassekammerater, men at denne anerkendelse erhverves via 

mobning af lærerne – og risiko for at blive smidt ud. Sådanne sociale og faglige 

overvejelser kunne være interessante at undersøge via det kvalitative interview. 

Et semistruktureret interview kunne formentlig være et godt redskab i vores 

undersøgelse, da det har en særlig eksplorativ karakter. Man har gjort sig tanker om, 

hvad man vil spørge om (og inkluderet dem i spørgeguiden), men det er muligt at 

forfølge interessante spor undervejs (Kvale, 1997). Da der er tale om interviews med 

børn (under 18 år) er det i øvrigt vigtigt, at vi sikrer os deres forældres samtykke. 

 

Hvorfor lige anerkendelse i skolen? 

Man kunne have valgt mange andre foci for en procesevaluering. Vi har valgt 

anerkendelse i skolen, fordi vi mener, at en undersøgelse af denne sammenhæng vil 

kunne pege i mange retninger i forhold til fremtidige undersøgelser. Det er et yderst 

kritisk punkt for projektets indsatsteori, at børnene/de unge oplever anerkendelse i 

skolen, og hvis det viser sig ikke at være tilfældet, kan man vælge at gå tilbage i 

modellen og se, om der var noget, der ikke lykkedes undervejs, eller om der er noget, 

der skal tilføjes modellen. Hvis det viser sig, at de unge efter deltagelse i projektet 

faktisk opnår anerkendelse i skolen, kunne det være ret interessant at undersøge, 

hvordan det gav sig til udtryk – og ikke mindst: hvad virkede undervejs, som nu gør, 

at den unge anerkendes (og har det godt) i skolen? Det indsamlede datamateriale vil 

formentlig kunne pege i retning af fremtidige evalueringsindsatser. 

 

Rapportering og formidling 

Når dataene er indsamlet og analyseret skal evalueringens resultater formidles tilbage 

til feltet. Det er i første omgang projektets ansatte, som jo har bestilt evalueringen, der 

skal præsenteres for resultaterne. Som evaluatorer ønsker vi naturligvis at udarbejde 

en rapport, der inkluderer alle væsentlige data vedrørende selve projektet (målgruppe, 

formål, aktiviteter, kontekst, ansatte etc.) samt evalueringsdesign og resultater (jf. 

Weiss, 1998). Meget interesserede projektansatte kan læse denne rapport og blive 

indført i dette (sandsynligvis) omfattende materiale. En sådan rapport vil desuden 

senere kunne læses af andre, der har interesse i projektet. Det kunne f.eks. være 

ansatte i andre projekter, hvor man overvejer at trække på DKS’s erfaringer og ønsker 

dokumentation fra projektet. 
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Der vil dog også med stor sandsynlighed være ansatte i projektet, som ikke får læst en 

evalueringsrapport. Vi kunne derfor godt ønske os at udfærdige et resume af 

evalueringens vigtigste resultater i et dokument på max. 3-4 sider. Et sådant dokument 

kunne evt. udleves i sammenhæng med en mundtlig og visuel præsentation af 

evalueringens resultater. Vi kunne her godt tænke os at lave et kort oplæg (ved hjælp 

af power point) på en halv times varighed for de ansatte i projektet med efterfølgende 

spørgerunde. Det vil så være op til projektet at vurdere, hvor bred en kreds af 

praktikere, der skal inviteres til et sådant arrangement (kontaktpersoner, 

sagsansvarlige), og om en deltagelse f.eks. er lønnet. 

Vi mener dog også, at det vil være interessant at rapportere midtvejs i projektet. Vi 

forestiller os (inspireret af Weiss, 1998), at det kan være med til at fastholde 

projektansattes interesse i evalueringen, at tallene for vores kvantitative 

dataindsamlinger rapporteres tilbage til projektet, efterhånden som de kommer ind. 

Det vil formentlig tage længere tid at kode de kvalitative data, ligesom vi må afvente 

de kvantitative data, der viser om de unge senere faldt tilbage i kriminalitet. Disse 

data vil så inkluderes i evalueringsrapporten (samt i resumeet) og medtages i den 

endelige mundtlige/visuelle præsentation. 

 

Man kan dog også overveje, om der er andre grupper/interessenter, der kunne have 

interesse i evalueringen (jf. Weiss, 1998). Her tænker vi på en bredere kreds af 

mennesker end lige de ansatte i projektet. Vi har i evalueringsdesignet allerede 

medtænkt politikerne som vigtig målgruppe for en effektevaluering (jf. 

eksamensoplægget ). Vi mener dog, at det efter evalueringen kan være op til projektet 

selv at videreformidle de data, de ønsker at videreformidle til diverse målgrupper. Det 

vil formentlig lette samarbejdet med projektets ansatte, at det er op til dem selv at 

benytte evalueringsmaterialet. 

 

Psykologens position som evaluator 

Vores position i forhold til projektets ansatte vil være præget af, at vi er eksterne 

evaluatorer. Vi kan håbe på et godt samarbejde, bl.a. fordi projektets ansatte gerne 

skulle være behjælpelige med at give os adgang til data. Når vi eksempelvis ønsker at 

interviewe nogle af børnene i projektet, kunne vi håbe, at de i projektet synes, at dette 

er en god idé. Hvis man her mener, at det vil være etisk set uforsvarligt at interviewe 

børnene, vil vi formentlig blive nødt til at omlægge vores evalueringsdesign eller 
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opgive evalueringsarbejdet. Hvis de ansatte i projektet undervejs modarbejder vores 

evaluering, vil vi få indskrænket vores handlemuligheder, og det vil blive sværere at 

gennemføre evalueringen. 

”If there is one universal research rule, it is: Do not distort the data” (Weiss, 1998, 

p. 304). Så klart kan det udtrykkes. I praksis kan man få sympati med et projekt og 

dets ansatte, der jo (som regel) arbejder for en god sag, men hvis vi f.eks. i vores 

evalueringsarbejde fandt, at projektet faktisk ikke opnåde sin overordnede 

målsætning: at få de unge ud af kriminalitet, ville vi ikke kunne retfærdiggøre at 

skjule el. ændre dette resultat ud fra loyalitet med projektet. Vi er som evaluatorer 

forpligtet til at formidle et retvisende billede af vores evalueringsresultater. 

Evaluatoren har også en forpligtigelse i forhold til at repræsentere projektets 

forskellige interessenter (Weiss, 1998). Især vil der være interessent-grupper, der ikke 

besidder en position, hvorfra de kan yde en direkte indflydelse på projektet. En 

evalueringsrapport kan måske være en af de få muligheder de har for at blive 

repræsenterede (Ibid.). I DKS kan man se de unge og deres familier som sådanne 

interessenter. I oplægget om projektet på Kbh. Universitet (d. 19. nov. 2008) blev de 

unges og familiernes ’frivillighed’ i forhold til deltagelse i projektet debatteret. Der 

blev fra projektets side meldt ud, at man godt vidste, at der kunne være tale om en vis 

grad af ’tvungen’ deltagelse – idet familierne måske kan være bange for, hvad man fra 

kommunens side kan finde på at gøre, hvis den unge og familien fravælger projektet. I 

den sammenhæng kan man hævde, at disse interessenter bør blive hørt i en 

evalueringsrapport. Dette perspektiv har vi ikke i udpræget grad haft for øje med 

vores evalueringsdesign. De unge får dog lejlighed til at udtale sig om, hvordan de har 

det i skolen efter deltagelse i projektet – om de herefter bliver anerkendt i skolen, om 

det er et sted de kan lide at være. En sådan undersøgelse har vi fundet vigtigt i forhold 

til at retfærdiggøre og kvalificere indsatsen, der hvis det lykkes, umiddelbart ser ud til 

at komme de unge til gavn og øge deres livskvalitet (for at bruge projektets leders 

egne ord). 
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BILAG 1  

Indsatsmodellen 
Røde felter og rød pil markerer fokus for evalueringsdesign og diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Igennem et tæt 
samarbejde med den 
unge og dennes 
familie udredes den 
unges og familiens 
problemer og behov 

Tæt samarbejde om og 
opfølgning i forhold til 
det fælles mål, der 
giver mening for både 
den unge og familien 

Problemer eksternaliseres, 
(jf. en systemisk, narrativ 
tilgang). Handlinger ses 
som meningsfulde i den 
unges kontekst 

Sammen planlægges en 
realisering af mål/ 
delmål (dvs. den unges 
deltagelse i normativt 
fællesskab, eller et del-
mål, der muliggør dette 
senere mål). 

Delmålet 
opnås 

Ressourcer, 
muligheder og mål 
identificeres 
(løsningsfokuseret 
tilgang) 

Den unge delta-
ger ikke længere 
i gadelivets 
fællesskaber 

Den unge opnår 
her anerken-
delse (→ øget 
livskvalitet) 

Det overordnede mål opnås: den 
unge deltager i normativt 
fællesskab (dvs. skole eller lign.) 

Reduktion i 
kriminelle 
aktiviteter 
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BILAG 2  
 
Opsummering af forslag til evalueringsdesignet 
 
Til Effektevaluering 
 

1) Gennemgang af den foreliggende selvevaluering samt åbent interview med 
projektleder (eller anden ’nøgle-person’ i projektet) angående 
operationalisering og succesmål. 

2) Måling af de unges kriminalitet – eksempelvis operationaliseret ved antal 
afhøringer hos politiet for hver deltager hhv. 6 mdr. før projektet, efter 6 mdr. 
deltagelse i projektet samt 6 mdr. efter endt deltagelse i projektet. 

3) Måling af deltagelse i normativt fællesskab (skole el. lign.) 
4) Spørgeskemaundersøgelse angående livskvalitet, ved start af projektet, 

midtvejs, når den unge forlader projektet samt 6 mdr. senere (fire gange). 
 
Til Procesevaluering 
 

1) Semi-strukturerede interviews med eksempelvis fire deltagere, der er tilbage 
på skolebænken (el lign.) med henblik på at undersøge deres deltagelse i 
skolen. Hvordan har de det her? Bliver de anerkendt for kunnen? 
Faglig/social? Af lærere eller elever? Børnenes/de unges perspektiv 
undersøges. 

2) Semi-strukturerede interviews med eksempelvis to lærere, der hver har fået en 
af projektets deltagere på skolebænken – hvordan opleves denne unges 
deltagelse i skolen? Lærerens perspektiv. 
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BILAG 3 
 
 
Effektmåling operationaliseret ved kvantitativ måling på livskvalitet før, under og 
efter projektet, samt gentaget ½ år efter den unge er udgået af projektet.  
Livskvalitet i projektets forståelse drejer sig om at opleve sig anerkendt dels via 
sociale relationer, dels via oplevelsen af at kunne bidrage med noget værdifuldt og 
dels via oplevelsen af at have rettigheder i samfundet. 
 
Et sådant anerkendelse-relateret livskvalitetsinstrument skal kunne måle barnets 
unikke perspektiv på hvordan det oplever sig anerkendt i det daglige liv. Derfor vil 
det være vigtigt, at det er tilpasset barnets alder- og udviklingsniveau med hensyn til 
fx kognitive evner til at forstå og svare på spørgsmålene, antal spørgsmål og 
svarmuligheder og indholdet i det, der spørges om. Man kan evt. udvikle 
aldersgraduerede spørgeskemaer med forskellige versioner, der søger at dække 
samme domæner. 
 
 
Nedenstående er eksempler på spørgsmål til børn/unge i spørgeskemaform. Disse kan 
bearbejdes yderligere ligesom andre og flere spørgsmål kan være relevante. 
 
 
Spørgsmålene er kategoriseret i forhold til følgende fire områder: 
 
Familien, kammeraterne, skolen og fritidstilbuddet 
 

Familien:  
 

• Når du er sammen med din familie, er du så 
•  - mest glad?_____________ 
• - mest trist?_______________ 
• - både trist og glad? ________ 

 
• Hvis du har problemer og er ked af det eller vred, snakker du så med 

 
• - nogen fra din familie?________ 

 
• - nogen af dine venner?_______ 

 
• - andre? ___________________ 

 
• - ikke nogen? _________________ 

 
• Har du en familie der skændes 

 
•  - meget?______________ 

 



 21

• mellem?_______ 
 

• lidt?_________________ 
 
 

• Hvad er det bedste ved din familie? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

 
• Er der noget du synes skulle laves om i din familie? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 

 
 

Kammeraterne 
 

• Hvor mange bedste-venner har  du? 
___________________________________ 

 
• Ville du gerne have flere venner?  
• Nej____________ 
• Ja__________ 
              

 
 
• Er du udenfor blandt kammeraterne 
• Ja, det er jeg tit____________ 
• En gang i mellem__________ 
• Næsten aldrig______________ 
 
 
• Hvad synes du er en god kammerat? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
 
 
• Hvad tror du dine venner synes om dig? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
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Skolen 
 
• Kan du lide at gå i skole?  
• Ja______________________ 
•  Ja, nogen gange __________ 
•  Ikke særligt godt___________ 
• Nej______________________ 
 
• Får du skæld ud i skolen?  

 
• Ja___________________ 

 
•  Ja, nogen gange____________ 

 
• Ikke særligt tit_____________ 

 
• Hvad synes du selv du er bedst til i 

skolen?_____________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______ 
 

 
 

 
• Ved dine lærer, hvad du er bedst til?   
•  Ja_______ 
• Nej_______ 
 
• Hvad tror du din lærer synes om 

dig?_________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________ 
 

 
 

Fritidstilbud 

 
• Kommer du hver dag i din fritidsordning? – 

ja_________________________- nej_________________________ 
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• Kommer dine venner i din fritidsordning? – 
ja_________________________- nej_________________________ 

 
• Kan du lide at være sammen med de voksne i din fritidsordning?  -        
 
• - Ja_______ 
 
• - Nej_______ 
 
•  - Måske ____ 
 
 
• Hvad laver man sammen med de voksne i fritidsordningen? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________ 
 
 
 
 
 


