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Indledning (fælles) 

Det overordnede formål med projekt ”Den Korte Snor” er at være med til at sænke 

ungdomskriminalitet i Københavns Kommune. Dette gøres ved at rette indsatser mod 10-17 årrige 

unge, der er involveret i truende og uroskabende adfærdsformer og/eller kriminelle aktiviteter. 

 

Vi har fået til opgave at hjælpe med analysere sammenhænge mellem indsatser og mål samt give 

bud på hvordan disse kan beskrives og evalueres. Vi skal derfor udvikle et forslag til projektets 

evalueringsdesign. I den forbindelse kommer vi til at arbejde med en rekonstruktion af projektet, 

hvor vi vil se på projektets problemforståelse, hvilke målsætninger projektet har, og hvordan disse 

står i forhold til problemforståelsen. Desuden vil vi undersøge hvilke indsatsteorier projektet 

benytter sig af, samt hvordan disse står i forhold til målene. Herefter vil vi beskæftige os med selve 

designet, som indeholder eksempler på hvordan centrale mål kan operationaliseres, forslag til 

dataindsamling og analyse samt forslag til rapportering og formidling. Herudover vil vi kort 

diskutere alternative evalueringer samt styrker og svagheder ved vores forslag. Afslutningsvis vil vi 

komme med nogle overvejelser over psykologens position som evaluator. 

  

Rekonstruktion af projektet for evaluering  

Til at rekonstruere projektet ”Den Korte Snor” har vi valgt at tage udgangspunkt i Sven Mørchs 

projektmodel (se figur 1), da denne giver mulighed for at organisere de handlingsforløb som ligger i 

projektarbejdets faser (Mørch, s. 51).  

 

Beskrivelse og analyse af projektets problemforståelse og sammenhæng til målformulering 

Kontekstteori  

For overhovedet at kunne bestemme hvilke problemforståelser og målformulering der er i projektet, 

samt sammenhængen mellem disse, er det væsentligt at se på hvilken kontekst projektmagerne ser 

disse i. Som pilene i projektmodellen nedenfor indikerer, så bør et projekts målformuleringer og 

problemforståelse hænge sammen med kontekstteorien.  

 

 



 2

Figur 1: projektmodellen 

 
 

Den kontekstteori, som projektet benytter sig af, har udgangspunkt i Axel Honneths 

anerkendelsesteori. Mennesket har behov for anerkendelse i 3 sfærer; på det nære følelsesmæssige 

(her de tætte relationer i familien og i venskaber), på det retslige (fx lige ret til skolegang og 

uddannelse), og på det sociale (at kunne bidrage med noget som betragtes som værdifuldt og 

brugbart i de forskellige sociale sammenhænge mennesket indgår i). Mennesket har behov for 

anerkendelse for at kunne etablere grundlæggende tillid til eget værd og evner i det normative 

samfund. Herigennem muliggøres et liv i social ansvarlighed. Fratages den unge mulighed for at 

deltage i de etablerede fællesskaber, fratages den unge også mulighed for at få anerkendelse derfra. 

Og da unge har behov for anerkendelse vil det derfor søge anerkendelse i andre fælleskaber 

omkring fx uroskabende adfærd, gadelivet, kriminalitet og misbrug. Kontekstteorien kan altså 

bruges til at forstå de unges mistrivsel i etablerede tilbud. Projektet forstår ligeledes mennesket som 

intentionelt, at det søger at realisere sine ønsker og visioner for sit liv.  

 

Problemforståelse  

Et projekts problemforståelse handler om, hvordan projektet ser problemet. Denne forståelse 

behøver ikke altid være den samme som den overordnede politiske forståelse eller den almene 

forståelse af problemet. Overordnet politisk og alment kan de unge forståes som problemet, idet de 

udviser voldelig eller truende adfærd. Men for at kunne forstå sådan en adfærd, kan det ifølge 

Mørch være nødvendigt at reformulere problemforståelsen, og undersøge hvordan de unges 

Indsatsteori 

Problem Plan Indsats 
               Resul- 

                  tater 

Kontekstteori
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betingelser for handling ser ud, både individuelle betingelser men også deres samfundsmæssige 

betingelser (ibid. s. 27). Altså hvordan de betingelser de unge har fører til de handlinger de gør. 

Dette har projektet også valgt at gøre. Herved forstår de problemet med at de unge er henvist til 

gaden, hvor de udviser voldelig eller truende adfærd i sammenhæng med, at de unge mistrives i 

eksisterende samfundsmæssige sammenhænge som skole og etablerede fritidsaktiviteter. De unges 

handling kan kendetegnes ved, at de unge har uroskabende adfærd i skoler og ungdomsklubber, at 

de unge dropper ud af skolerne, og ikke indgår i etablerede normative fritidstilbud. Det stiller krav 

til den enkelte om tilpasning og udvilkling, for at kunne indgå i disse sociale rammer (ibid). 

Projektets problemforståelse kommer således til at handle om, at de unge ikke er i stand til at 

benytte de etablerede muligheder for tilpasning og udvikling i København. Ligeledes er det 

problemet, at de unge har vanskeligt ved at se, hvordan deres ungdomsliv og siden voksenliv kan se 

ud, når de ikke kan fungere indenfor de etablerede rammer af ungdomsliv (ibid. s. 55). De unges 

individuelle betingelser hænger i projektets forståelse også sammen med familielivet. Derfor er det 

også en del af projektets problemforståelse, at kommunikationen mellem den unge og dennes 

forældre er dårligt fungerende i forhold til at være støttende omkring den unges tilpasning til 

udvikling i de etablerede sociale rammer. Projektet forstår altså ikke de unge isoleret som 

problemet, ligesom Københavns eksisterende tilbud for ungdomsliv heller ikke forståes som 

problemet. Hvilket lægger op til en kontekstualieret problemforståelse udfra de unges individuelle 

betingelser samt de samfundsmæssige betingelser. 

 

Målformulering:  

Det overordnede formål med projektet er at sænke ungdomskriminaliteten i Københavns kommune. 

Som det gjorde sig gældende for problembestemmelsen, kan det være nødvendigt for projektet at 

reformulere målet til andre succesmål, som i sidste ende gerne skulle føre til det overordnede mål. 

For at hænge sammen med problembestemmelsen skulle disse succesmål gerne give de unge 

mulighed for at udvikle deres kvalificerede selvbestemmelse inden for de etablerede sociale rammer 

og familierne. Som følge at projektets konstekstualiseret problemforståelse, er det oplagt at opdele 

målformuleringerne udfra 2 kerneområder: familieliv og ungeliv. Projektet har formuleret disse 

overordnede mål for de to områder: 
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Familieliv:  

• At den unge og familien genopdager ressourcer og handlekompetencer til at være en familie 

der støtter hinanden og løser konflikter, særligt med den unges behov for udviklingsstøtte 

for øje. 

• Forældrene skal genoptage deres forældreansvar og støttes til at finde kompetencer hertil. 

• Den unge skal genopdage at familien kan bruges til noget og søge støtte her, fremfor på 

gaden i familiesurrogater som fx bander eller andre grupperinger der har et negativt 

omdrejningspunkt for samvær. 

 
Ungeliv: 

• Udvide den unges adgang til uddannelse, job og fritidsaktiviter. 

• Den unge integreres eller re-integreres i skole/uddannelse og støttes i at etablere socialt 

accepterede fritidsinteresser. 

• Den unge støttes til at udvikle samværsformere med kammerater som minimerer risikoen for 

kriminalitet og truende adfærd og styrker den unges sociale integration i det almindelige 

samfund. 

 

Projektet har også opstillet en række delmål inden for de to områder, men dem har vi valgt ikke at 

nedfælde her, da de er mere specifikke og indgår som en selvskreven del af arbejdet med den unge 

og familien. Målformuleringerne lægger op til en bred samlet indsats mod disse to centrale områder, 

med det formål at skabe en gennemgribende forandring i den unges og familiens liv. Altså både at 

etablere eller genetablere de unges trivsel i familien og i normative tilbud som skole og 

fritidsaktiviteter. Skolen og fritidsaktiviteter anses af projektet som ungdomslivets vigtigste 

normative fællesskaber. 

 

Med ovenstående beskrivelse og analyse af projektets problemforståelse, må vi konstantere at der er 

en fin sammenhæng til målformuleringerne. Der opstår dog forskelligeheder mellem projektets 

målsætninger og den overordnede politiske målsætning. Det er ikke er den overordnede politiske 

forståelse af både problem og succesmål, som optræder i projektbeskrivelsen. Men det til trods, så 

er der skabt en forbindelse mellem de to forskellige målsætninger i projektets konteksteori, sådan at 
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projektets målformuleringer også burde have en indflydelse på det politiske mål om at sænke 

ungdomskriminaliteten i Københavns kommune.  

 

Beskrivelse og analyse af projektets indsatsteorier og hvordan de står i forhold til målene 

Ifølge Mørch, så bør succesmålene i et projekt udgøre grundlaget for at udvikle projektets plan for 

indsats (ibid. s. 101). Selvom der er en klar sammenhæng mellem succesmål og indsats, så er det 

dog ingen garanti for at det også fører til resultater. Indsatser bør derfor tilrettelægges sådan at de 

opleves relevant af målgruppen, og at denne er motiveret til at bruge dem. Hvis det ikke er realistisk 

for målgruppen, så falder motivationen for at deltage aktivt i projektet også. Ifølge projektmodellen 

bestemmes indsatser i et projekt af ved hjælp af en indsatsteori. Denne hænger nøje sammen med 

pædagogiske og socialpsykologiske praktiske erfaringer inden for feltet. Ifølge Sven Mørck er en 

indsats teori. ”..en teoretisk klargøring af, at en indsats skal tilrettelægges både som en udvikling af 

handlebetingelser og med hensyntagen til pædagogiske principper”. (ibid. s. 106). 

 

Som vi ved fra problembestemmelsen, hænger handlebetingelser sammen med individuelle 

betingelser, samfundsbetingelser, og kontekstuelle betingelser. Et projekt kan vælge at satse på en 

eller flere af disse betingelser. I og med at projekt ”Den Korte Snor” har valgt 2 primære 

indsatsområder; familieliv og ungdomsliv, må vi sige, at de i projektet har valgt at satse bredt.  I 

følge Mørch, er formålet med at udvikle indsatser, at skabe mulighed for mennesker at bruge deres 

betingelser på nye måder og dermed udvikle deres muligheder. Som beskrevet ovenfor skal 

handlebetingelserne være motivationelt centrale for projektdeltagerne. Altså skal projektdeltagerne 

på en eller anden måde være motiveret for at udvikle deres handlebetingelser. Sven Mørch har 

opstillet 5 praktiske pædagogiske principper, som er centrale for projektplanlæggeren: 

 
1. Man skal udvise respekt, men ikke nødvendigvis accept. 

2. Man skal stille tilskudsinformation til rådighed. 

3. Man skal skabe udvidet motivation. 

4. Man skal støtte handleudvidelse. 

5. Man skal opbygge fælles succesforløb. 

 
I projekt ”Den Korte Snor” må dette siges at være gældende for deres indsatsteori. De ovenstående 

5 principper har fin sammenhæng til både systemiske, narrative og løsningsfokuserede metoder 
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samt anerkendelsesteorien. Der trækkes også på kognitive tilgange, særligt psykoeducative tilgange. 

Disse tilgange giver mulighed for bl.a en anerkendelse af den unges og familiens fremstilling af 

problemerne og deres egne forslag til løsninger samt støtte til handleudvidelse. Desuden giver det 

ekstra tilskud af timer til sagsansvarlig og kontaktperson fine muligheder for de pædagogiske 

principper.   

 

Indsatsteorier handler altså om, hvordan en indsats skal forståes og hvorfor en den virker. 

Indsatserne har deres berettigelse ud fra den almene problemteori, succesmål og indsatsteori. 

Projektmagere har udfra deres indsatsteori som oftest nogle grundidéer til, hvad der kunne være 

væsentlige indsatser. Men for at udvikle de rette relevante indsatser kan det være en stor fordel at  

opstille en matrix sammen med dem som indsatsen er rettet mod. Projektmageren opstiller således 

matrixen med de tænkte indsatser og familien/den unge kan være med til at ”rate” indsatsernes 

relevans i forhold til deres motivation og ønskede handlemuligher. Pga pladsmangel, vil vi ikke 

give et bud på, hvordan sådan en matrix kunne se ud, men vi kan blot konstantere, at projektets 

indsatsteorier står i fin overenstemmelse med både problemforståelse og succesmål.  

Familieliv 

Indsatserne i forhold til familien tager udgangspunkt i familiesamtaler med sagsansvarlig. Denne 

indsats skulle virke, fordi den unge og dennes familie sammen med forvaltingen får skabt en 

gensidig forståelse omkring hvilke problemer familien og den unge har. Der bliver skabt nogle 

fælles formulerede mål samt idéer til hvordan problemerne kan løses. Familien får også mulighed 

for at formulere deres værdier og ønsker for fremtiden, de får ligeledes mulighed for at undersøge 

og afprøve egne ressourcer, så de kan leve i overensstemmelse med deres værdier. Familien støttes 

også i at bedre og udvikle deres kommunikation og interne samspil. Desuden indgåes der aftaler og 

handleplaner med familierne, som sagsansvarlig følger tæt op på. 

Ungeliv 

En væsentlig del af indsatsen i ungelivet er at den unge indgår i et kontaktpersonsforløb. Denne 

indsats skulle virke, fordi kontaktpersonen vil have et centralt ansvar til en tæt opfølgning på den 

unge og de aftaler, som er indgået i familiesamtalerne bl.a støtte til at den unge kommer i skole og 

til fritidsaktivitet. Kontaktpersonen giver også mulighed for fortrolighed og støtte til at gennemføre 

de indgåede aftaler. En del af ungeliv indsatsen handler også om at den unge og dennes forældre får 

afklaret behov og ønsker i forhold til den unges fremtidige uddannelse og fritidsliv. At den unge og 
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forældrene formulerer både en langsigtet og kortsigtet plan for den unges uddannelse, job og 

fritidsliv. Den unge vil også deltage i klargørende aktiviteter til at lave overnævnte planer. Desuden 

består indsatsen også i at give den unge mulighed for at reflektere over sit valg af venner, og 

hvordan disse påvirker den unges handlinger. 

Ekstra tilførsel af ressourcer (sagsansvarlig og kontaktperson) 

Som en væsentlig del af indsatsen til den unge og dennes familie er der til hver familie tilført ekstra 

ressourcer i form af flere timer til både kontaktperson og sagsansvarlig. Tid og tempo er højt 

prioriteret, hvilket bevirker en tæt opfølgning. Det er projektets erfaring, at disse betingelser har 

haft betydning for en positiv forandring for de fleste indskrevne familier.  

 
 

Evalueringsdesign  
 

For at kunne vælge et evalueringsdesign, skal man afklare hvilke spørgsmål evalueringen skal give 

svar på. I forhold til dette projekt er det vigtigt både for kommunens folk og projektledelsen at vide 

1) om projektet har den ønskede effekt og 2) hvad der virker/ikke virker ved de udviklede metoder. 

Det ville sige, at evalueringen både skal kunne fungere som en slags kontrol til at bevise projektets 

effekt samt til udvikling og forbedring af praksis. Vi har derfor valgt et evalueringsdesign som 

kombinerer både effektevaluering og procesevaluering (se figur 2).  

 

Vi foreslår et ”one-group” design (Weiss 1998) hvor data indsamlingen og evalueringen forgår ca. 

hver 3. måned. Det giver mulighed for løbende at justere på indsatserne for at opnå de bedste 

resultater for de enkelte familier, samtidig med at man kan observere konsekvenserne af forløbet på 

de mere konkrete kvantitative effektmålinger. 

 

Projektet plejer at forløbe med ca. 2 måneders visitation, ca. 6 måneders arbejde i projektet, og ca. 2 

måneders udslusning. I forbindelse med visitationsovervejelser kunne man indsamle data som skal 

bruges til effektevalueringen. Vi foreslå at man derefter både effekt- og procesevaluerer hver 3. 

måned. 
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Figur 2: Evalueringsdesign 

  

Effektevaluering 
For at kunne måle effekten af projektets indsats i forhold til det overordnede mål vælger vi at bruge 

en kvantitativ effektevalueringsform, hvor vi måler nogle konkrete variable.  I forhold til 

formindsket kriminalitet kunne man vælge at kigge på antal afhøringer eller rapporter fra den 

sociale døgnvagt.  

 

Projektet arbejder også forebyggende med at inddrage unge der har vakt bekymring i skolerne, 

ungdomsklubberne eller hos SSP gennem deres uroskabende adfærd. For at kunne måle om der 

også sker en ændring i disse unges adfærd, foreslår vi at følgende kvantitative variable inddrages i 

effektevalueringen. Først og fremmest kan man kigge på den unges fremmøde i skolen og til faste 

fritidstilbud. Øget fremmøde i skolen og fritidsordningerne betyder mindre tid på gaden og i 

uhensigtsmæssige vennekredse. Derudover kan øget fremmøde være et tegn på, at den unge bliver 

mere integreret i samfundet, som ud fra projektets problemforståelse skulle hjælpe til at forebygge 

kriminalitet. Men det, at den unge møder op i skolen eller i ungdomsklubben, betyder ikke 

nødvendigvis at han/hun er blevet bedre integreret eller mindre uroskabende. For at kunne måle en 

ændring i uroskabende adfærd forslår vi, at man kan kigge på antal af tilfælde, hvor den unge bliver 

Tid

Visitation (ca. 2 mdr.) Arbejde (ca. 6 mdr.) Udslusning (ca. 2 mdr.) 

Dataindsamling 
før programmet 

effektevaluering 

Procesevaluering 
med medarbejdere 

Procesevaluering 
med brugerne 

effektevaluering 

Procesevaluering 
med medarbejdere 

Procesevaluering 
med brugerne 

justering justering

effektevaluering 

Procesevaluering 
med medarbejdere 

Procesevaluering 
med brugerne 
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ekskluderet fra undervisning eller bedt om at forlade fritidstilbudene. For at få disse oplysninger vil 

det være nødvendigt at lave en speciel aftale med de forskellige instanser.  

 

Procesevaluering 

Procesevalueringen fokuserer mest på at finde ud af, hvad der virker eller ikke virker i projektets 

planlægning og indsatser, sådan at der kan justeres og reevalueres undervejs. For at kunne gøre det 

mener vi, at det er vigtigt både at inddrage medarbejderne og brugerne. 

Medarbejderne 

I ”Den Korte Snor” er alle medarbejderne dybt involveret med familierne og de unge og har ”first-

hand” viden om, hvordan det går i de unges liv. De har ofte en god fornemmelse af, hvad der virker 

og ikke virker i praksis og kan have værdifulde forslag til, hvordan man kunne forbedre indsatsene.  

 

For at få mest ud af medarbejdernes evaluering, er det vigtigt at der er plads til, at de selv kan 

bringe det på banen, som de synes er væsentligt. Vi foreslår at bruge fokusgruppeinterviews enten 

med kontaktpersonerne og sagsansvarlige i to forskellige grupper eller samlet. Det afhænger meget 

af hvor forskellige deres arbejdsområder er, hvor mange de er, og hvad projektets ledelse og 

medarbejderne mener vil være mest gavnligt.  Fordelene med at lave fokusgruppeinterviews er 1) at 

man kan samle data fra flere mennesker på en gang og sparer tid, og endnu vigtigere 2) 

synspunkterne bliver diskuteret frem og tilbage, så at der bliver skabt ny fælles viden og læring for 

alle deltagende (ibid.). Nogle gange kan det berige samtalen at inddrage en matrix eller program 

theory model sådan at projektmedarbejderne fælles kan blive enige om, hvad der virker godt og 

hvor problemer eller svagheder opstår.  

 

Et vigtigt emne at få drøftet med medarbejderne er en evaluering af metoden. Dataet som kommer 

frem i fokusgruppeinterviews hver 3. måned kan bruges til overvejelserne om hvor vidt programmet 

skal justeres eller udvikles i den næste periode.   

Brugerne 

Brugernes input er ekstremt vigtige, fordi det er der projektets indsats skal kunne mærkes. Brugerne 

kan ofte have en anden opfattelse af projektet end dem som arbejder med projektet (ibid.).  
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Til dataindsamlingen foreslår vi et semistruktureret interview med udgangspunkt i nedenstående 

matrix. Her skal forældrene og den unge sammen tage stilling til i hvilken grad projektets 

grundlæggende indsatser: familiesamtaler og kontaktpersonsforløb, har været med til at opfylde 

projekts overordnede mål inden for de tre primære indsatsområder: familien, skolen/uddannelse/job 

og fritidstilbud.    

 

For at de unge og deres forældre nemmere kan tage stilling til de tidligere nævnt overordnede mål 

har vi operationaliseret dem til at være mere konkrete.  

Familieliv:  

• Familien støtter hinanden mere og har det nemmere med at løse konflikter. Forældrene føler 

desuden at de har flere kompetencer til at genoptage deres forældreansvar. 

Skolen/uddannelse/job: 

• Den unge har adgang til skole/uddannelse/job og føler sig accepteret og integreret. 

Fritidstilbud: 

• Den unge har adgang til socialt accepterede fritidsinteresser, hvor de føler sig anerkendt, og 

har fået nye venner som styrker deres integration i det etablerede samfund. 

 

Figur 3: Matrix til brugerevaluering 
 

Mål 
Indsats            

Familieliv Skole/uddannelse/job Fritid Sum 

Familiesamtaler  
    

Kontaktpersonsforløb 
    

Sum 
    

 

Matrixen kan også udvides til at inkludere ekstra indsatser for eksempel ungegrupper, 

forældregrupper, eller nogle af de andre nye indsatser der muligvis udvikles i forbindelse med 

projektets udvidelse. 

 

Når man analyserer data fra matrixen, kan man både kigge på summen af point givet til hver indsats 

for at se hvilke indsats har større eller mindre effekt og på summen af point til hvert mål eller 
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livsområde, for at se hvilke områder projektet støtter mest og hvor der er mangler. Matrixen kan ses 

som et udgangspunkt hvorfra man kan udføre et mere uddybende interview omkring styrker og 

mangler i projektets overordnede tilgang. Matrixen gør det også nemmere at sammenligne svarene 

fra de forskellige familier for at se om der er nogle fællestræk. Det er dog vigtigt at man kun kigger 

på de overordnede mønstre og passer på med at lægge for meget vægt på tallene, som er subjektive 

og kan variere meget fra familie til familie.    

 

Evaluering som metode i familiesamtalerne 
 
Udover den overordnede procesevaluering af projektet, mener vi at det er vigtigt for hver enkelte 

families proces, at der løbende bliver taget stilling til, hvordan de specifikke indsatser de har valgt 

virker i forhold til deres egne fælles mål. Denne evaluering kan inddrages i familiesamtalerne, som 

en metode til at hjælpe familien til at reflektere over processen og tage stilling til, hvad der fungerer 

og hvad kunne forbedres. Metoden opfordrer dem til selv at tage ansvar både for at evaluere og for 

at komme med løsningsforslag.  

 

Et forslag til denne del af evalueringen er, at man kunne bruge en ’program theory model’ (ibid.) til 

at hjælpe familierne til selv at outline hvordan deres løsningsforslag kan føre til det ønskede 

resultat. Modellen synliggør mellemtrinene og kan hjælpe til at skabe et overblik over processen fra 

problemet til løsningen. Især når indsatserne ikke fører til de ønskede resultater, kan modellen 

bruges til at konkretisere præcis hvor i kæden problemet opstod. Dette er med til at anskueliggøre 

problemerne og få øje på nye handlemuligheder. På den måde forbliver familierne aktivt deltagende 

og ansvarsholdende i deres egen proces.  Nedenfor er et eksempel af hvordan sådan en program 

theory model kunne se ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

Figur 4: Eksempel på Program Theory Model 

 
 

 

 

 

Familiesamtaler Kontaktperson (Peter) 

Kan snakke bedre 
med mor og far 

Mor og far stoler 
mere på mig 

Mine forældre er 
interesseret i mig  

Startet på en ny skole Startet til fodbold Peter hjælper mig 
til at tage mig 
sammen og tage i 
skole og til foldbold

Får flere nye venner

Får en 
uddannelse Får mere selvtillid –

er god til fodbold 

Flere job 
muligheder 
i fremtiden 

Mere 
respekt Mere frihed! 

Jeg har flere 
handlemuligheder!

Vi tager på tur 
sammen – jeg kan 
lide at være en del 
af holdet

Jeg kan snakke med 
Peter når det bliver 
svært 

Føler mig mere en 
del af samfundet 
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Rapportering og Formidling  

Hvordan en rapportering og formidling skal foregå eller se ud er meget afhængig af, hvem der skal 

modtage den. Vi finder det er yderst væsentligt at skrive en rapport til politisk niveau, idet det er her 

projektet finder sin finansiering. Denne rapport bør ifølge Weiss være omfattende og indeholde alle 

aspekter vedrørende projektet. Den bør starte med en opsummering af projektet sådan, at 

modtageren hurtigt kan danne sig et overblik uden at skulle læse hele rapporten (ibid).   

 

Det bør formidles til politikerne, hvad det er ved indsatsen, som har været virkningsfuldt, idet det 

kan have indflydelse på den fremtidige kvalitet i arbejdet med denne ungegruppe og deres familier. 

Her tænker vi særligt på effekten af at sagsansvarlige og kontaktperson har haft flere timer til at 

fordybe sig i familiearbejdet. Der er væsentlig forskel på om en sagsbehandler har 6-8 sager eller fx 

60 sager, som det er tilfældet for de flestes vedkommende. Det er ligeledes væsentligt at få 

formidlet at det er tilgangen til familierne, som har været udslagsgivende. Dette har krævet og vil 

kræve fremtidige midler til at uddanne personale og derigennem videreudvikle metoden. For at 

sikre os at man fra politisk side har forstået dette budskab, vil vi invitere til et møde, hvor vi sikrer 

os at ovenstående står på dagsordenen. 

 

Er vi sikre på politisk opbakning, vil vi arrangere en temadag for alle involverede faggrupper, andre 

interesseorganisationer og samarbejdspartnere. Det kunne også være en mulighed at præsentere 

projektet i medierne, og på den måde forsøge at profilere København som forgangsby. 

 

Vi vil også gerne lave en præsentation af projektet til målgruppen, for at skabe motivation for at 

indgå i projektet. Formen på dette kunne fx være en dvd, hvor tidligere brugere fortæller om deres 

oplevelse med at være i projektet og hvad det har betydet for deres liv. 

    

Diskussion  

Styrker og svagheder – alternative evalueringer 

Vores evalueringsdesigns primære styrke er at det lægger fokus på processen med mulighed for  

løbende justering. Siden kommunen har valgt at gøre projektet til en permanent institution må 

indsatserne jo have vist sig at have den ønskede effekt. Derfor mener vi at det vigtigste formål med 

evalueringen må være forsat at fremme og støtte udviklingen af projektet. Det er dog altid vigtigt at 
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kunne bevise at de ændringer man fortager sig har en målbar effekt. Ved at vælge et design med en 

kvantitativ effektevaluering parallel til en kvalitativ procesevaluering har man den fordel at man 

kan fokusere både på udvikling og proces samtidigt med, at man kan holde øje på de konkrete og 

målbare effekter. 

  

En anden styrke er at man får mulighed for at teste om et mangel i det ønskede effekt er konsekvens 

af en ”theory failure” eller ”program failure”(ibid.). Hvis den kvalitative procesevaluering viser at 

indsatserne faktisk fører til de operationaliserede mål, men ikke formindsker de unges kriminelle og 

uroskabende adfærd, så er der fejl i projekts teoretiske grundlag. Derimod hvis de unge ikke oplever 

at de operationaliserede mål er nået kan det tyde på, at der skal ændres noget i forhold til indsatsen. 

Den kvalitative procesevaluering ville i så fald være god til at udpege hvor problemet ligger.   

 

Svagheden i vores design er blandt andet at det er overordnet og generelt. Der er mange forskellige 

mål i projektet som kunne operationaliseres og evalueres som vi har valgt at udlade på grund af tid 

og pladsmangel. Hvis en mere grundig evaluering ønskes kunne man alternativ vælge at 

konkretisere og operationalisere flere af målene for at undersøge dem mere konkret.  

 

Vi kunne også have valgt at inddrage en evaluering af medarbejdernes uddannelse. ”Det Korte 

Snor” sætter meget fokus på udvikling og kvalificering af de professionelles indsats, så det kan 

være vigtigt at få evalueret om det gør en forskel og hvilke uddannelser og læringsmetoder fungerer 

bedst. En sådan evaluering kan bruges som argument til at sikre midler til at opretholde et fagligt 

høj niveau.  

 

Psykologen som evaluator  

Som hjælpere finder vi det væsentligt, at anspore projektmagerne til at gøre sig nogle overvejelser 

om hvem som skal være ansvarlig for evalueringen. Der foreligger 2 muligheder, enten at projektet 

evalueres internt eller eksternt. Der er både fordele og ulemper ved dette, som vi kort vil redegøre 

for nedenfor.  

 
Intern evaluator: 

Hvis projekt ”Den Korte Snor” evalueres internt vil det betyde, at psykolog og projektmager vil 

have mange positioner. Han optræder både som konsulent, supervisor, container, tovholder 
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(procesholder), vidensformidler og inspirator (både i forhold til at koble teori og praksis men også 

som idébank). Dette kan give en hel del fordele idet psykologen kender projektet og derved kan 

fastholde metoden med øje for succesmålene. Samtidig er han med i det lange forløb og har 

mulighed for hele tiden at lade sig inspirere af udvikling og nye tiltag, så interventionen kan 

tilpasses. Det kan give nogle validitets problemer, at psykologen deltager i projektet samtidig med, 

at han selv er en del at det som der evalueres på.   

 
Ekstern evaluator: 

Det vil kunne imødegå validitetsproblemet at bruge en ekstern evaluator på projektet, da en ekstern 

evaluator er uvildig, og dermed kan projektet ikke beskyldes for at evaluere til fordel for egen 

vinding. En ekstern evaluator vil ikke være involveret eller ”sovset ind” i projektet og kan derfor 

bedre end en intern evaluator kunne stille sig undrende til nogle ting, samt kunne stille genuine og 

nysgerrige spørgsmål. Ulempen ved at bruge en ekstern evaluator er, at der måske er nogle 

væsentlige ting vedkommende ikke bliver indviet i eller at vedkommende kommer til at gå vildveje, 

som ikke er relevant i forhold til projektet.  

 

Det er psykologens/evaluators ansvar ærligt at rapportere om projektets styrker og svagheder, dette 

kan ifølge Weiss medføre nogle etiske problemer. Fx i forhold til hvad psykologen kan tilbyde af 

fortrolighed til brugeren med projektets mål for øje. Men det kan fx også være i forhold til det 

vanskelige i at skulle rapportere til medarbejdere, at deres arbejdsindsats ikke lever op til metoden 

(ibid., s. 325).   

 

Afrunding  

Vi har i denne ugeeksamensopgave arbejdet med at forsøge at rekonstruere projekt ”Den Korte 

Snor” samt udvikle et forslag til evaluerinsdesign. Det har vist sig at være en temmelig omfattende 

opgave, fx fordi der er mange facetter af projektet som kan operationaliseres og evalueres. Det har 

langt fra været alt vi har haft mulighed for at kunne gå i detaljen med, hvorfor vores 

opgavebesvarelse visse steder vil bære præg af at virke overfladisk. Ikke desto mindre har det været 

voldsomt spændende for os at have fået denne opgave, da det har givet os en mulighed for at få 

indblik i mange af de overvejelser, der kan ligge i at skulle opstarte et projekt og så godt som muligt 

at sikre, at det også bliver en succes for alle involverede partnere. Vi mener helt klart at projektet 
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har sin berettigelse og glæder os over, at det nu er blevet en permanent institution. Vi vil følge 

institutionen med stor interesse. 
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