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Forord og læsevejledning 

Den gennemsnitlige tid på kontanthjælp er for personer over 30 årige med andre problemer end ledighed 

er ca. 4 år og 8 måneder1. 

Med dette som udgangspunkt kan man spørge sig selv, om forventningerne til et 6 måneders 

aktiveringsforløb er for høje, når der traditionelt kun måles på, om kontanthjælpsmodtageren umiddelbart 

efter et 6 måneders aktiveringsforløb er i arbejde eller uddannelse.  

Men der skulle gerne ske en udvikling i de 6 mdr. – en udvikling på vej nærmere arbejdsmarkedet. En vej, 

der som mellemstationer kan have opnåelse af tilstrækkelige sociale kompetencer til at kunne omgås 

andre, opnåelse af tilstrækkelig livsmestring til at overkomme og strukturere dagligdagen, familien, 

økonomi, bolig eller opnåelse af tilstrækkelige selvtillid til at turde være i praktik.   

Men hvordan måles de små skridt mod selvforsørgelse? Projektmedarbejderne ved erfaringsmæssigt, at 

der oftest sker en udvikling for deltagerne i forløbene, men hvordan måles udviklingen? Hvilken virkning 

har aktiveringsforløbene for de ledige med problemer ud over ledighed? Med udgangspunkt i 6 konkrete 

aktiveringsforløb belyses det i dette evalueringsprojekt, som er finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd i 

Aalborg. 

Evalueringsprojektet har desuden baggrund i, at der ikke hidtil har været en fast evalueringspraksis i fht. 

aktiveringsforløb i Aalborg kommune. Evalueringer er sket ad-hoc og vha. forskellige metoder, og med 

forskelligt mål. 

Læsevejledning: 

For den travle læser, vil det være godt at vide, at rapporten er opbygget med et resumé forrest, hvoraf bl.a. 

de enkelte forløbs hovedresultater fremgår, samt hvad resultaterne kan give anledning til. Desuden 

fremgår også anbefalinger til fremtidige evalueringer af aktiveringsforløb for indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere af resumeet. 

I hovedrapporten findes detaljerne omkring de enkelte forløb, deres undersøgelsesmetoder, resultater, 

hvad resultaterne kan give anledning til, samt erfaringer med evalueringsarbejdet. Kommissoriet for 

evalueringsprojektet er optrykt i bilag 1 og oversigt over dataindsamlingsmetoder i bilag 2. Endelig er der i 

bilag 3 en oversigt over arkivsager knyttet til projektet – her kan baggrundsdata findes. 

Der forefindes desuden et særskilt bilag med brugte spørgeskemaskabeloner mv. til inspiration for 

fremtidige evalueringer. Dette kan rekvireres via Jobcentersekretariatet2. 

 
                                                           
1
 Kilde: Referat 16.04.12 AMU – Aalborg: ” På nuværende tidspunkt er der ca. 2.500 kontanthjælpsmodtagere over 30 år, 

som har andre problemer end ledighed. Den gennemsnitlige opholdstid på kontanthjælp for denne gruppe er i dag på ca. 4 år og 8 

måneder.” Der foreligger ikke p.t. tilsvarende tal for gruppen af under 30 årige, men erfaringsmæssigt er opholdstiden for denne 

gruppe lavere end for de over 30 årige. 
2
 E-doc dokument nr. 2013-49319. 
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LBR Evalueringsprojekt 2012 

Resumé med anbefalinger 

Baggrund og ramme for evalueringsprojektet:  
Evalueringsprojektet er gennemført af Jobcenter Aalborg, finansieret af LBR Aalborg. Projektperioden er 

13.02.12-12.02.13.  

 

Indholdet i projektet består af: 

1. Udarbejdelse af evalueringspraksis for aktiveringsforløb 

2. Afprøvning af ovenstående i 2-3 interne og 2-3 eksterne projekter 

Et væsentligt element i projektet er inddragelse af medarbejderne og læringsprocessen omkring 

udarbejdelse af evalueringerne.  

Til projektets gennemførelse er ansat en tovholder, og derudover er projektet organiseret med en 

koordineringsgruppe bestående af tovholder og ledere af de involverede forløb (lederne Helle Rindsig, 

Peter Mortensen og Dorte Bjerregaard, Bjørn Salling, Ole Thulstrup, Jane Sall, Helle Glenstrup samt 

tovholder Karen Tryk Espensen) og en styregruppe bestående af repræsentanter for hhv. de interne og de 

eksterne forløb, leder af jobcentersekretariatet, forvaltningens kvalitetschef og tovholder (Inge Nesgaard, 

Leder af Jobcenter Aalborgs Projektafsnit, Bjørn Salling, leder af Daghøjskolen Fokus, Poul Erik Jensen, 

Familie- Beskæftigelsesforvaltningens kvalitetschef, Charlotte Houmøller, Sekretariatsleder for 

Jobcentersekretariatet samt Karen Tryk Espensen, tovholder). 

 Evalueringsprojektet tager afsæt i metoden Virkningsevaluering. Beskæftigelsesregion Nordjylland har 

udbudt et kursusforløb i denne metode, og har i den forbindelse oprettet særligt hold for Jobcenter 

Aalborg. Medarbejdere og ledere på de omfattede forløb har således deltaget i 3 kursusdage i 

virkningsevaluering i projektperioden.  

Basis for virkningsevaluering er programteori, hvori medarbejdernes forestilling om forløbets målgruppe, 

aktiviteter, delmål og slutmål samt hvilke forudsætninger, der skal være til stede (virksomme mekanismer), 

systematisk opstilles. Dette efterprøves ved forskellige datakilder, hvorved en virkningsevaluering opnås. 

 

Evalueringsresultater og handlemuligheder 
Der er udarbejdet evalueringer efter virkningsevalueringsmetoden for i alt 6 forløb: 3 eksterne (anden 

aktør) og 3 interne forløb (fra Jobcenter Aalborgs Projektafsnit). Der tages udgangspunkt i indsatsklare 

deltagere i match 2, målgr. 2,3 - dvs. kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. 

Evalueringen for det enkelte forløb er udført efter virkningsevalueringsmetoden. Alle forløb har opstillet en 

programteori for deres samlede forløb og herudfra udvalgt en del af forløbet til evaluering. Der er udvalgt 

relevante metoder til evaluering for de enkelte forløb, og hver evaluering omfatter 3-6 forskellige 
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datakilder. Bl.a. er der til alle evalueringer benyttet statistik, spørgeskemaer og progressionsmålinger. De 

opstillede evalueringsspørgsmål er i denne proces konkretiseret og operationaliseret.  

Samlet om resultaterne kan siges, at programteorierne for forløbene i store træk er verificerede – de 

forestillinger som medarbejderne har haft om, hvordan deres forløb er, og hvordan de virker, holder i stor 

udstrækning stik. Ligeledes blev det i processen klart, at der mht. udslusningsresultater er dataproblemer, 

som skyldes forskellige indberetningsprocedurer. Desuden har det vist sig, at for de interne projekter kan 

visse opnåede resultater sættes i forhold til fastsatte mål i målstyringen, mens eksterne projekter ikke på 

samme vis har definerede mål.  Det bliver dermed ikke tydeligt, hvad der kan betragtes som 

tilfredsstillende resultater.3 

 Evalueringerne for de enkelte forløb har givet en meget omfattende række data og viden, som kan danne 

grundlag for videre arbejde. I selve hovedrapporten er dele af dataene gengivet, mens de enkelte 

aktiveringsforløbs hovedresultater er resumeret i det følgende. 

 

Kvindedaghøjskolens forløb ”Valget er Mit”: 

Forløbet ”Valget er Mit” omfatter kvinder ml. 18-30 år overvejende på kontanthjælp (men kan også være 

på sygedagpenge eller forrevalidering). Der arbejdes bl.a. med at styrke den enkeltes selvværd. Der er 2 

hold med 20-25 deltagere på hvert hold, der er løbende optag, og gennemsnitstiden på forløbet er ca. 4 

mdr. I fht. denne evaluering er der fokuseret på de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2, målgr. 

2,3. På Kvindedaghøjskolen er der udelukkende kvindelige deltagere og undervisere. 

Evalueringsspørgsmål: 

Kvindedaghøjskolen har med evalueringen ønsket at undersøge følgende:  

”Holder vores antagelse om, at undervisning i personlig udvikling (aktivitet)for de 18-30 årige kvinder fører 

til øget selvværd og selvtillid og job/uddannelse (delmål/ slutmål), når der er tillid og tryghed (virksom 

mekanisme)til stede? Og hvilken betydning har det for tillid og tryghed, at der udelukkende er kvindelige 

undervisere og deltagere?” 

Hovedresultater: 

Evalueringen viser, at undervisning i personlig udvikling for de 18-30 årige kvinder på ”Valget er Mit” med 

sociale, psykiske og personlige problemer, fører til øget selvværd og selvtillid, når der er tillid og tryghed til 

stede. For deltagerne har det en relativ stor positiv betydning for tillid og tryghed, at der udelukkende er 

kvindelige undervisere og deltagere.  

o De kvindelige deltagere i alderen 18-30 år tillægger det at være omgivet af eget køn en positiv 

betydning i fht. tillid og tryghed. Deltagerne kan dog også se visse ulemper ved, at der udelukkende 

er kvindelige deltagere. 

o Tillid og tryghed er vigtig for deltagerne for at opnå positiv udvikling, og de oplever, at der èr tillid 

og tryghed i forløbet.   

                                                           
3
 Der kan evt. sammenlignes med gennemsnitlig udslusning for aktiveringsforløb for match 2 eks. med 

sammenlignelige jobcentre. En sådan sammenligning tager dog ikke højde for de enkelte forløbs forskelle i målgrupper 
mht. ressourcer og barrierer.  
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o Deltagerne oplever underviserne som gode rollemodeller og tillægger dette betydning i fht. at opnå 

positiv udvikling 

o Forløbets undervisning i personlig udvikling giver med de ovennævnte forudsætninger øget 

selvværd og selvtillid  

o  Udslusningen til job/ uddannelse er af Kvindedaghøjskolen opgjort til 24 % for deltagerne i målgr. 

2,3 i de tre første kvartaler af 2012. Kvindedaghøjskolen har som de øvrige eksterne projekter ikke 

fastsatte måltal. Kvindedaghøjskolen har dog i deres programteori opereret med et måltal på 2/3 til 

uddannelse. Dette måltal er formuleret i processen og er møntet på den samlede deltagergruppe, 

dvs. både match 2 målgr. 2,3 og de mere ressourcestærke i match 1 målgr. 2,2, som har 

gennemført forløbet. Udslusningen til uddannelse for denne bredere gruppe er 65 %. 

 

Hvad kan resultaterne give anledning til: 

 Fastholdelse af den kønsspecifikke profil, idet den er af betydning for oplevelsen af tillid og tryghed 

og videre for deltagernes personlige udvikling  

 Fortsat opmærksomhed på den(mindre) minusside, der er ved den kønsspecifikke profil (konflikter, 

drama etc.) 

 Fastholdelse af underviserne som gode rollemodeller 

 Evt. videre undersøgelse af, hvad deltagerne mener ”gode rollemodeller” er? 

 Evt. præcisering af måltal for udslusning til uddannelse.  

 

 

AOFs forløb ”Tilbage til Fremtiden”: 

”Tilbage til Fremtiden” er et uddannelsesrettet vejlednings- og afklaringsforløb for unge 18-25 årige uden 

uddannelse. I forløbet indgår afklaring og styrkelse i forhold til dansk, matematik, samfundsfag og engelsk. 

Der er ca. 30 deltagere på forløbet og den gennemsnitlige opholdstid er ca. 4 mdr., hvoraf 1/3 har en 

opholdstid på under 5 uger, og 1/3 en opholdstid på over 35 uger (8 mdr.). 

Evalueringsspørgsmål: 

AOF har med evalueringen ønsket at undersøge følgende: 

”Styrker personlig vejledning og dialoggruppe(aktiviteter) evnen til selvledelse, struktureret og stabil 

hverdag samt selvtillid og selvværd (delmål), når der hos deltagerne er erkendelse af barrierer og vilje til at 

arbejde med sig selv (virksom mekanisme) for de 18-25 årige ressourcesvage (målgruppe)?  Og hvilke af 

aktiviteterne i TTF gør, at der sker udvikling i fht. selvledelse etc.  efter de unges egen mening – er det 

dialoggruppe og personlig vejledning eller f.eks. forhold der ligger udenfor TTF?” 

Hovedresultater: 

Der kan af evalueringen spores en positiv udvikling i forløbet hos deltagerne i fht. evnen til selvledelse , 

struktureret og stabil hverdag samt selvtillid og selvværd og sociale kompetencer, men ikke i fht. 

mødestabilitet. Vi kan ikke ud fra deltagernes svar påvise nogen en entydig sammenhæng mellem delmål 

og aktiviteterne i TTF. Det kan ikke ud fra evalueringen påvises, at aktiviteterne personlig vejledning og 

dialoggruppe er afgørende for den positive udvikling, der ses i fht. delmålene evnen til selvledelse, 

struktureret og stabil hverdag samt selvtillid og selvværd, idet andre forhold ifølge de unge er af større 
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betydning. Der er fundet indikationer på, at deltagerne ikke fuldt ud anerkender egne barrierer. Udslusning 

til job/ uddannelse indikerer, at den udvikling, der sker i fht. delmål medvirker til at de unge påbegynder 

uddannelse.  

o Der kan i forløbet spores en positiv udvikling hos deltagerne i fht. alle delmålene bortset fra 

mødestabilitet, men vi kan ikke ud fra deltagernes svar påvise en entydig sammenhæng med 

delmålene og aktiviteterne i TTF. Deltagerne angiver ”andet” og ”ved ikke” som mest 

betydningsfuldt for opnåelse af delmål.  Først herefter kommer aktiviteten ”personlig vejledning” 

og herefter øvrige aktiviteter i forløbet, med aktiviteten ”dialoggruppe” på en sidsteplads. 

o Dialoggruppe har en for medarbejderne overraskende lille betydning i fht. delmålene 

o Der er opnået viden om, hvilke konkrete problemtyper, der vægter mest hos deltagerne, og hvilken 

aktivitet i forløbet, deltagerne mener, har størst positiv indflydelse herpå. 

o Deltagerne vurderer egne kompetencer på konkrete forhold indenfor kategorierne ”styr på din 

hverdag”, ”selvværd og selvtillid”, ”omgås andre” og ”lede eget liv”, og deltagerne vurderer selv at 

have gennemsnitligt størst problemer indenfor kategorierne ”selvværd og selvtillid” og ”styr på din 

hverdag”.  Kun i 3 ud af samlet 18 konkrete forhold indenfor kategorierne scorer deltagerne sig selv 

lavere end middelværdi. Dette gælder ”at åbne post”, ”at lave mad derhjemme” og ”evt. tage 

medicin”. 

o Der er fundet indikationer på, at deltagerne ikke fuldt ud anerkender egne barrierer. Medarbej-

derne vurderer, at deltagerne i deres svar overvurderer sig selv, og ved sammenligning af 

deltagernes svar på forskellige spørgsmål findes indikationer på manglende anerkendelse af egne 

barrierer / manglende refleksive evner hos deltagerne.  

o Der kan over en 14 ugers periode ikke ses progression i fremmødet hos deltagerne, hvilket er 

overraskende for medarbejderne.  

o  Udslusningen til Job/uddannelse er af AOF opgjort til 34 % for deltagere i målgr. 2,3 i 2011, 

udsluset senest 1. kvartal 2012. De eksterne projekter er ikke omfattet af målstyring og der er 

således ikke fastsatte måltal for forløbet Tilbage til Fremtiden.  

 

Hvad kan resultaterne give anledning til: 

 Da deltagerne i svarene på spørgeskemaet vedr. hvad der har betydning for opnåelse af delmål har 

angivet en stor del ”andet”/” ved ikke”, kunne der være grundlag for at undersøge, hvad de svar 

dækker over.  

 Drøftelse af, hvordan manglende selverkendelse hos deltagerne tackles, herunder drøftelse med 

deltagerne af deres normalitetsbegreb. De måler sig måske op imod de andre deltagere på holdet, 

som har samme barrierer.   

 Nærmere overvejelse/ drøftelse med deltagerne af/ undersøgelse af undervisningen 

”dialoggruppe”. Evt. nedprioritering af denne aktivitet og opprioritering af personlig vejledning, 

idet deltagerne tillægger dialoggruppe væsentligt mindre betydning end særligt ”personlig 

vejledning” i fht. opnåelse af delmål. 

 Evt. drøftelse af, hvad den manglende progression i fremmøde skyldes og af, hvordan fremmødet 

kan øges. 

 Der er umiddelbart tale om forholdsvis høj udslusning til uddannelse, men da der ikke er fastsat 

måltal for udslusning, er det vanskeligt at angive, hvorvidt udslusningen er tilfredsstillende.  
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Daghøjskolen Fokus’ forløb ” Fitness – en sund krop”: 

Forløbet Fokus ”Fitness - En sund krop” omfatter personer med f.eks. vægtproblemer og/eller problemer 

med bevægeapparatet. Forløbet består dels af obligatoriske fag og dels valgfrie fag. Et af formålene er at 

opnå sundhed, trivsel og balance. Der er ca. 70-80 deltagere på forløbet og den gennemsnitlige opholdstid 

er ca. 4 mdr. 

Evalueringsspørgsmål: 

Fokus ”Fitness - En sund krop” har med evalueringen ønsket at undersøge følgende: 

”Opnår vores kursister optimeret trivsel (delmål) via det individuelle og det kollektive trivselsarbejde 

(aktivitet)i projektet, når Fokus’ pædagogiske tilgang og metode/ menneskesyn (konkretiseret ved 

anerkendelse, empati, imødekommenhed, respekt og at medarbejderne har fokus på ressourcer) er til 

stede?  Og hvilke aktiviteter i Fokus ”Fitness - En sund krop” har betydning for opnåelse af hvilke delmål?” 

Hovedresultater: 

Evalueringen viser, at deltagerne i forløbet opnår optimeret trivsel, men det kan ikke fastslås, at 

trivselsarbejdet er afgørende herfor.  Den pædagogiske tilgang/ menneskesyn er positivt til stede for 

deltagerne. Der er opnået indsigt i, hvilke aktiviteter, der har betydning for hvilke delmål. 

 

o Deltagerne har i stort omfang fysiske og/ eller psykiske problemstillinger. Dette gør sig gældende 

for hhv. 78 % og 92 % af deltagerne. 

o Der er sket positiv udvikling for deltagerne: 87 % af deltagerne oplever at have fået bedre trivsel 

siden start i Fokus ”Fitness - En sund krop”, 77 % har fået bedre handlekompetencer/ livsmestring.  

44 % er kommet nærmere en fremtidsplan. 

o Der er opnået viden om deltagernes vurdering af, hvilke aktiviteter, der har indflydelse i fht. positiv 

udvikling på specifikke delmål 

o Ikke alle aktiviteter, der ifølge projektbeskrivelsen skulle være obligatoriske, følges af alle. 

o Deltagerne oplever at blive mødt positivt og med respekt og anerkendelse 

o Målt på de, der har gennemført de første 5 mdr., er fremmødet steget fra 64 til 79 %. 

o Udslusningen til Job/uddannelse er af Fokus ”Fitness - En sund krop” opgjort til 20 % for deltagere i 

målgr. 2,3 i perioden 01.01.12 -16.09.12. De eksterne projekter er ikke omfattet af målstyring og 

der er således ikke fastsatte måltal for forløbet Fokus ”Fitness - En sund krop”. 

Hvad kan resultaterne give anledning til: 

 Overvejelse vedr. øget opfølgning på deltagernes faktiske deltagelse i obligatoriske aktiviteter/ 

ændre i koncept og projektbeskrivelse, så aktiviteterne ikke fremgår som obligatoriske 

 Fastholdelse af det sociale miljø / menneskesyn/ pædagogisk metode 

 Overvejelse om, hvorvidt øget indsats i fht. delmålet ”fremtidsplan” er mulig. Deltagerne angiver at 

særligt praktik er vigtig i forhold hertil. 

 Fortsat fokus på motion/ kostværksted, idet det angives som betydningsfuldt i fht. at opnå 

optimeret trivsel og optimeret sundhedstilstand, hvilket er væsentligt for målgruppen, som her har 

væsentlige problematikker 

 Fortsat opfølgning i fht. fremmøde og evt. arbejde på at øge denne. Opfølgning kan evt. 

indarbejdes ved at måle alle deltageres mødestabilitet ved start (første måned) og ved slut 

(individuel). 
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 Da der ikke er fastsat konkrete måltal for udslusningen, er det vanskeligt at angive, hvorvidt 

udslusningsprocenten er tilfredsstillende. 

 

Projektafsnittet, ”Kontrasten”: 

Kontrasten omfatter indsatsklare kontanthjælpsmodtagere match 2 målgr. 2,3, der på sigt kan komme på 

arbejdsmarkedet, men hvor svag selvtillid, fysisk sårbarhed, personlige problemer eller manglende netværk 

blokerer. Forløbet omfatter ca. 48 personer.Der er løbende optag, og gennemsnitstiden på forløbet er ca. 5 

mdr. 

Evalueringsspørgsmål: 

Kontrasten har med evalueringen ønsket at undersøge følgende: 

”Fører startsamtale og gruppeopfølgning (aktiviteter) til aktiv deltagelse i forløbet og positiv udvikling 

(delmål), hvis der er motivation, lyst og ejerskab (virksomme mekanismer) til stede? Og fører dette til 

indsats nærmere arbejdsmarkedet (slutmål)?” 

Hovedresultater: 

Evalueringen viser, at særligt kontakten til den faste kontaktperson har betydning for aktiv deltagelse og 

positiv udvikling. Der er generelt lyst, motivation og til en vis grad ejerskab til stede, dog særligt for de 

under 30 årige. 

 

o 85 % af deltagerne er tilfredse med forløbet og andelen af tilfredse stiger over tid. 

o Der sker i forløbet positiv udvikling for deltagerne i fht. at være kommet nærmere arbejde/ 

uddannelse, øget fremmøde, øgning af andelen, der ”har et mål og gør noget konkret for at nå 

det”. 

o Deltagerne oplever tillid og tryghed i forløbet og tillægger dette betydning for positiv udvikling. 

Deltagerne vurderer, at det at have en fast kontaktperson også er væsentlig i fht. at opnå en positiv 

udvikling. 

o Fast kontaktperson tillægges stor betydning af deltagerne i fht. positiv udvikling, og møderne med 

denne finder sted på mandagsmøderne (gruppeopfølgningsmøder). Gruppeopfølgning har således 

en betydning i fht. positiv udvikling af delmål. 

o Deltagerne under 30 år har i højere grad end deltagerne over 30 år lyst/ motivation og tager ansvar 

og ejerskab. 

o Deltagerne bliver i forløbet mere kritiske/ realistiske i vurderingen af egen stabilitet og i fht. om de 

har et mål og gør noget konkret for at nå det. 

o Der sker overraskende en negativ udvikling i fht. andelen af deltagere, der mener, de selv er i stand 

til ”at ændre eget liv” over de foretagne målingers 4 måneders periode. 

o Der sker ikke indenfor samme kvartal ændring på medarbejdernes vurdering af, hvorvidt 

deltagerne tager ejerskab 

o Udslusningen til job/uddannelse er af Kontrasten i forbindelse med målstyring opgjort til 26 % for 

de første tre kvartaler i 2012. Udslusningsresultaterne svarer til de i målstyringen fastsatte mål.  
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Hvad kan resultaterne give anledning til: 

 Det kunne være interessant, at medarbejderne vurderer ejerskab også ved slut af deltagernes 

forløb.  P.t. måles kun indenfor samme kvartal, hvilket ikke er nok til at spore udvikling. 
 Forsat fokus på ”tillid og tryghed i projektet” og at deltagerne ”har en fast kontaktperson” samt ”At 

der bliver fulgt op på udviklingspunkter og aftaler på mandagsmøderne”, idet de forhold synes at 

have særlig betydning for deltagerne i fht., at der sker en positiv udvikling for dem.  Det kunne evt. 

drøftes, hvorvidt deltagerne ville kunne profitere af mere hyppig kontakt til den faste 

kontaktperson. 

 Fortsat fokus på, at der opnås en konkret plan for praktik, arbejde eller uddannelse.  

 Det kan undre, at der er sket et fald mht. hvor mange deltagere, der mener, at de kan ændre deres 

liv. Det kunne evt. være interessant at undersøge baggrunden for besvarelserne, ex. som indslag på 

mandagsmøder.  Det kan så herefter, alt efter resultatet, evt. sættes yderligere fokus i forløbet på 

deltagernes egenansvar/ empowerment/ livsmestring.  

 Det ser ud til at de under 30 årige i højere grad end de over 30 årige har lyst/ motivation og tager 

ansvar og ejerskab. Der kunne således ses nærmere på, hvordan de over 30 årige, som udgør et 

mindretal i projektet, i højere grad bibringes lyst, motivation, ansvar og ejerskab.  

 

 

Projektafsnittet, ”Afklaringsforløbet”: 

Afklaringsforløbet omhandler afklaring af personlige, faglige ressourcer og udviklingspunkter via praktisk 

værkstedsarbejde, strukturerede samtaler, vejledning og virksomhedspraktik. Målgruppen er overvejende 

indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i målgr. 2,3, dvs. ledige med problemer ud over ledighed. Den 

gennemsnitlige opholdstid på forløbet er  knap 4 mdr. Det samlede forløb omfatter ca. 65 personer. 

Evalueringen omfatter udelukkende målgr. 2,3 deltagere med fysiske problematikker.  

Evalueringsspørgsmål: 

Afklaringsforløbet har med evalueringen ønsket at undersøge følgende: 

”Opnås delmålene ”beskrivelse, afklaring og udvikling” samt ”egen-ansvar og hverdags-mestring” for 

målgruppen af deltagere med fysiske skavanker gennem individuelle samtaler (aktiviteter), hvis der er 

relationsdannelse (virksom mekanisme) til stede? Evalueringsspørgsmålet har baggrund i, at tidl. projekter 

for personer med fysiske barrierer er nedlagte og nu tilgår målgruppen derfor afklaringsforløbet. I hvor stor 

udstrækning virker afklaringsforløbets metoder på denne gruppe? ” 

Hovedresultater: 

Evalueringen viser, at deltagerne beskrives og afklares i forløbet, og deltagerne opnår udvikling i fht. visse, 

men ikke alle delmål. Der er relationsdannelse til stede.  

 

o Målgruppen for evalueringen er gruppen af deltagere med fysiske problematikker, der påvirker 

arbejdsevnen, og denne gruppe udgør ca. 1/3 af det samlede deltagerantal.  

o Deltagerne oplever en positiv udvikling mht. arbejdsmarkedsperspektiv og hverdagsmestring 

o Deltagernes helbredsforhold er i mindre udstrækning bedret 

o Deltagerne angiver fra start at have et vist egenansvar, men der er ikke indikationer på at 

deltagernes egenansvar udvikles i forløbet. 
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o Målgruppen angiver, at de ikke oplever problemer med at løse udfordringer og problemer i 

hverdagen, nye opgaver, med selvtillid eller med at være sammen med andre på en arbejdsplads. 

Ifølge deltagernes svar er der derimod barrierer i fht. det fysiske/ psykiske helbred, troen på og 

perspektivet i fht. arbejdsmarkedet.  

o Deltagerne svarer alle, at de selv har gjort noget i fht. at forbedre deres situation, men for 1/5 har 

dette ikke betydet deltagelse i nogen form for fysisk aktivitet.  

o Respondenterne føler sig mødt med respekt, og alle respondenter mener, at der bliver taget 

hensyn til deltagerens individuelle ønsker og behov.  Alle respondenter angiver at have fået den 

rette hjælp på forløbet og alle respondenter føler sig trygge ved personalet i projektet 

o Ikke alle respondenter oplever et klart formål med at være på Afklaringsforløbet. Dette er 

gældende for 4 ud af i alt 6 adspurgte. 

o Afklaringsforløbet har opgjort tal over udslusningen for match 2, målgr. 2,3. Heraf fremgår, at for 

de første 3 kvartaler af 2012 er gennemsnitligt 88 % afklarede ved udslusning, og at 4 % af alle 

udslusede i målgr. 2,3 udsluses til job/ uddannelse. Andelen af afklarede svarer til målsætningen, 

mens andelen af udslusede til job, uddannelse og løntilskud ligger under målsætningen. 

Målsætningen gælder dog for den samlede deltagergruppe, som også består af mere 

ressourcestærke deltagere i målgr. 2,2. Det har ikke været muligt at opgøre valide tal for den 

specifikke undermålgruppe af match 2, målgr. 2,3 med fysiske problematikker. 

 

Hvad kan resultaterne give anledning til: 

 Deltageres vurdering af egne evner vedr. at løse udfordringer og problemer i hverdagen, nye 

opgaver, selvtillid og at være sammen med andre på en arbejdsplads er forholdsvis positive. Det 

kunne være interessant at opgøre, hvorvidt medarbejderne er enige i vurderingerne for de 

konkrete deltagere, mhp. hvorvidt den specifikke målgruppe adskiller sig fra forløbets samlede 

målgruppe mht. problemtyper og egenforståelse heraf. 

 Der kan evt. konkret arbejdes yderligere på betydningen af deltagernes egenansvar i fht. relationen 

ml. helbredsoplevelse og omfanget af fysisk aktivitet, idet  1/5 angiver ikke at dyrke nogen form for 

fysisk aktivitet 

 Der kan evt. fokuseres på en mere tydelig forventningsafstemning, idet ikke alle respondenter 

oplever et klart formål med at være på Afklaringsforløbet.  

 Fortsat fokus på relationsdannelse og opnåelse af delmål 

 Der kan evt. fremover følges op på udslusningstal for den specifikke målgruppe med fysiske 

skavanker. For at være brugbart kræves et vist datagrundlag og dermed tid.  
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Projektafsnittet, ”Individuel Virksomhedstræning”: 

Individuel virksomhedstræning opretter og følger praktikker og løntilskud for indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere i match 2, målgr. 2,3 (problemer ud over ledighed), som er motiverede for 

selvforsørgelse og ønsker et tilbud på ”en rigtig arbejdsplads”.  Den gennemsnitlige opholdstid på forløbet er 

ca. 7 mdr. og der er ca. 170 deltagere i alt i Individuel Virksomhedstræning. I evalueringen fokuseres på de 

18-30 årige deltagere i praktik. 

Evalueringsspørgsmål: 

Individuel Virksomhedstræning har med evalueringen ønsket at undersøge følgende: 

”Holder vores antagelse om, at praktik (aktivitet) ved et godt match (virksom mekanisme) for de 18-30 

årige (målgruppe) fører til positiv udvikling indenfor de 5 opmærksomhedspunkter (delmål) og som slutmål 

til job, uddannelse, løntilskud? og hvad er praktikværtens betydning?” 

Hovedresultater: 

Evalueringen viser, at der i stort omfang udføres ”godt match”, deltagerne øger i praktikperioden 

kompetencer på de 5 opmærksomhedspunkter og 51 % af deltagerne i praktik udsluses til job, uddannelse 

eller løntilskud. Der kan ud fra materialet ikke ses nogen sammenhæng ml. praktikværtens erfaring og 

kvaliteten af match. 

o Den udvalgte deltagermålgruppe, som er de 18-30 årige, udgør 20-25 % af det samlede antal 

deltagere. 

o Deltagerne er tilfreds med deres praktikker, de mener at deres interesser er blevet tilgodeset 

og synes, at omfanget af kontakt til både jobkonsulent og praktikvært er passende. 

o Praktikværter er tilfredse med praktikkerne og samarbejdet: 96 % af praktikværterne giver 

udtryk for at der er et godt / ok match og alle praktikværter vurderer samarbejdet med 

jobkonsulenterne som positivt. Samtidig finder 28 af 29 praktikværter omfanget af kontakten til 

jobkonsulenten ”passende”, kun 1 svarer ”for meget”. 

o Jobkonsulenter og deltagere er enige i, at der i matchning tages højde for deltagernes ønsker. 

o Jobkonsulenterne bruger ikke hinanden til at finde nye praktiksteder.  

o Der kan ikke ud fra materialet påvises sammenhæng mellem det at jobkonsulenten finder nye 

praktiksteder og tilfredsheden med praktikken fra praktikværts og deltagers side.  

o Jobkonsulenterne er i forhold til målgruppen i stor udstrækning i stand til at få borgeren til selv 

at søge praktik (31 %) og i endnu større omfang til at give borgeren medejerskab for processen 

(50 % af deltagerne angiver selv at have fundet praktikken), men forventningsafstemning ser ud 

til at være bedre, når jobkonsulenten har fundet praktikken. 

o Der er gennemsnitligt sket en stigning i fht. alle delmålene: forbedring af status i fht. faglige/ 

praktiske kompetencer, personlige kompetencer, materielle forhold/ netværk og 

arbejdsmarkedsperspektiv for respondenterne. 

o Udslusningen for de 18-30 årige i praktik til uddannelse/ arbejde har individuel 

virksomhedstræning opgjort til 44 % for 2. og 3. kvartal 2012, og med løntilskud er den positive 

udslusning til opgjort til 51 %. I målstyringen er der ikke fastsat specifikke tal for målgruppen af 

18-30 årige, men i fht. de generelle måltal i målstyringen er udslusningen til arbejde, 

uddannelse og løntilskud for de 18-30 årige meget tilfredsstillende. 
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Hvad kan resultaterne give anledning til: 

 At fortsætte det gode samarbejde med deltagere og praktikværter med fortsat opmærksomhed på 

”det gode match”. 

 At overveje, om det kunne være formålstjenligt med større erfaringsudveksling ml. 

jobkonsulenterne vedr. virksomhedskontakter.  

 forventningsafstemning ser ud til at være bedre, når jobkonsulenten har fundet praktikken. Der 

kunne derfor evt. rettes mere opmærksomhed på yderligere forventningsafstemning i de tilfælde, 

hvor deltager selv tager kontakt til praktikvært. 

 Det ser ud til, at Individuel Virksomhedstræning har højere udslusning for den unge målgruppe 

under 30 år end dem over 30 år. Dette rejser spørgsmålet, om virksomhedsaktivering er relativt 

bedre til den unge målgruppe end til den lidt ældre - eller der bare er tale om det forhold, at unge 

generelt har en højere udslusning end de lidt ældre. Dette giver undersøgelsen ikke svar på. 
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Erfaringer med evalueringsarbejdet 
Tilbagemeldingerne fra forløbene er, at det har været udfordrende, men meget givtigt at arbejde 

systematisk med eget forløb – at beskrive det i form af programteori. Herved er væsentlige dele blevet i 

talesat: ”hvorfor har vi de enkelte aktiviteter, hvad skal de medvirke til, og hvad skal være til stede for at 

aktiviteterne fører til delmål og mål?” Der er blevet sat ord på tavs viden. 

Medarbejderne har arbejdet engageret med den afprøvede evalueringsmodel, men i en travl hverdag er 

driften i fokus, og oplevelsen fra medarbejdere og ledere har været, at det har været nødvendigt at have 

den tovholder, der har været tilknyttet projektet, bl.a. for at fastholde fremdrift for evalueringsarbejdet. 

Selve evalueringerne har været en tidsmæssig/ ressourcemæssig udfordring for medarbejderne. 

Medarbejderne har været engagerede i forhold til frembringelse af resultaterne, og er også ved projektets 

afslutning ivrige efter at bruge resultaterne fremadrettet, ligesom de ser muligheder for fremadrettet at 

benytte dele af evalueringsmetoden i det daglige arbejde under forudsætning af et begrænset 

ressourceforbrug hertil.   

 

Anbefalinger til fremtidig evaluering 

Koordineringsgruppens anbefalinger 

Med minimal fremtidig konsulentbistand som ramme, har lederne fra de enkelte forløb, dvs. projektets 

koordineringsgruppe, drøftet hvad udgangspunktet skal være for fremtidige evalueringer: 

Hvad er vigtigt metodemæssigt i fht. fremtidige evalueringer: 

 Evalueringen skal give mening for det enkelte forløb (kvalitetsudvikling og ejerskab er vigtigt) 

 Evalueringen skal kunne relateres til og implementeres i hverdagen (for interne projekter skal 

evaluering relateres til målstyring) 

 Evalueringen skal måle på de små skridt, ikke kun udslusning til job/ uddannelse 

 Evalueringen skal ikke være voldsomt ressourcekrævende, hverken kompetence- eller tidsmæssigt 

 Evalueringen skal med de p.t. kendte rammer kunne klares med et minimum af sekretariatsbistand 

(vi kan altid skrue op for omfang/ kvalitet igen) 

 Det er vigtigt at præcisere, hvad udbyttet skal være (indsatsen skal stå mål med udbyttet) 

Koordineringsgruppen har desuden videregivet enkelte forslag til Styregruppen bl.a. vedr. hvad der 

fremtidigt kan evalueres.   

 

Styregruppens anbefalinger 

Koordineringsgruppens samlede anbefalinger og forslag er videregivet til Styregruppen, som på 
denne baggrund har drøftet anbefalinger til fremtidige evalueringer. Anbefalingerne fra 
Styregruppen mhp. fremtidige evalueringer kan opsamles i følgende: 
Styregruppen er enige om vigtigheden af evaluering af de små skridt på deltagernes vej mod 
selvforsørgelse, og der er i Styregruppen enighed om vigtigheden af at videreføre de erfaringer, 
værktøjer og den viden, der er opnået i arbejdet med virkningsevaluering. Styregruppen peger på, 
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at virkningsevaluering (programteori) er en brugbar model, som kan bruges, når der udvikles nye 
projekter for dermed at gennemtænke, hvad de enkelte aktiviteter skal føre til af delmål (og 
slutmål) samt, hvad der skal være til stede, for at det kan opnås. Styregruppen anerkender, at 
arbejdet med virkningsevaluering har givet meget godt til fremadrettede værktøjer i forløbene, at 
arbejdet har synliggjort del-mål og gjort dem målbare, at der er mange positive effekter af 
processen i fht. bevidstgørelse og ny viden i fht. eget forløb og faglighed etc.  

Styregruppen anbefaler, at forankringen vil ske på den måde, at evalueringsfokusset for de interne 
projekter vil indgå i den samlede målstyringsaftale for Projektafsnittet, at erfaringer, værktøjer og 
virkningsevalueringsmetoden af de enkelte søjleledere i Projektafsnittet vil blive overvejet omsat i 
fht. interne projekter og endelig, at erfaringer, værktøjer og virkningsevalueringsmetoden konkret 
vil indgå i målstyringsaftaler for de involverede interne projekter. 
 
Mht. forankring for de eksterne projekter vil de metoder og værktøjer, der i processen er udviklet 
af de eksterne forløb videreføres på den måde, at de, hvor det vurderes formålstjenligt af forløbet, 
også anvendes fremover. Desuden overvejes i jobcenteret at arbejde mod en generel form for 
opfølgning/ målstyring, hvori erfaringer fra projektet vil indgå. En evt. opfølgningsmodel vil blive 
udarbejdet med inddragelse af de eksterne aktører. 
 
 

Praksis ved projektets afslutning 

I praksis har flere forløb ved projektets afslutning indarbejdet dele af virkningsevalueringen som 
metoder i det daglige arbejde. Der ud over har resultaterne fra evalueringerne givet grundlag for 
ændringer, refleksioner og/ eller yderligere undersøgelse i samtlige involverede forløb. Dermed 
indgår evalueringsarbejdet i Jobcenterets målstyringsproces og forvaltningens strategiske metode 
fokus som vist i RADAR modellen: 

 
 

Det overvejes desuden, som tidligere nævnt, at en form for målstyring eller opfølgning på lignende 

vis som for de interne projekter evt. fremover kan indgå i samarbejdet med eksterne forløb. 
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Hovedrapport: 

Rammen for projektet: 

Opdragsgiver 

LBR har 14.12.11 bevilget Jobcenter Aalborg midler til gennemførelse af projekt ”Evaluering af Jobcenter 

Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere”.  

Indholdet i projektet 

Der har ikke hidtil været en fast evalueringspraksis i fht. aktiveringsforløb i Jobcenter Aalborg.  Evalueringer 

er sket ad hoc og vha. forskellige metoder, og med forskelligt mål.  Med afsæt i ”Håndbog i 

virkningsevaluering” AAU/ New Insight, v. Thomas Bredgaard m.fl. september 2011, har der  

ledelsesmæssigt været fokus på drøftelse af evalueringspraksis for såvel interne som eksterne 

aktiveringsforløb, særligt møntet på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i match 2, dvs. 

kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. Drøftelserne er udmøntet i en ansøgning til Det 

Lokale Beskæftigelsesråd om et evalueringsprojekt, som blev bevilget ultimo 2011.  

Indholdet i projektet består af: 

3. Udarbejdelse af evalueringspraksis for aktiveringsforløb 

4. Afprøvning af ovenstående i 2-3 interne og 2-3 eksterne projekter 

Evalueringsprojektet tager afsæt i virkningsevalueringsmetoden. 

 

Mål: 

Det er målet for projektet, ved hjælp af fastlæggelse af evalueringspraksis og gennemførelse heraf, at 

medvirke til at sikre læring, kvalitet og tilpasning i tilbuddene, fastholdelse af fokus og faglig udvikling for 

medarbejderne samt at borgerne (deltagerne) profiterer af tilbuddene, dvs. bevæger sig tættere på 

arbejdsmarkedet. 

Det er målet, at de enkelte tilbud evalueres i fht. målgrupper, oplevet kvalitet og out-come. Det er 

væsentligt at medarbejderne inddrages, og at evaluering derved indarbejdes som læringsproces.  

 

Projektplanlægning: 

LBR bevilgede 14.12.11 midler til gennemførelse af evalueringsprojektet. Evalueringskonsulent blev 

ansat medio februar 2012 og projektperioden går dermed til medio februar 2013. 

Der blev jfr. projektansøgning nedsat en Styregruppe for projektet. Styregruppen havde første møde 

08.03.12, hvor kommissorium og projektorganisering blev fastlagt. Det blev besluttet at benytte 

Beskæftigelsesregionens tilbud om kursusforløb i virkningsevaluering, herunder at finansiere betaling af 
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kursusafgift for 2 deltagere fra hvert af de eksterne forløb4.  Ligeledes blev der peget på, hvilke projekter 

internt og eksternt, man ønskede at indbyde til deltagelse i projektet. 

De eksterne projekter meldte tilbage 13.04.12 vedr. deltagelse i projektet: alle de ønskede projekter 

meldte positivt tilbage. De deltagende eksterne projekter blev hermed fra Fokus ” Fokus ”Fitness - En sund 

krop””, fra AOF ” Tilbage til Fremtiden” og fra Kvindedaghøjskolen ”Valget er Mit”. Samtidig var det fra de 

eksterne forløbs side ønsket at opnå repræsentation i Styregruppen, hvilket naturligvis blev imødekommet 

af Styregruppen. 

I relation til besparelsesdrøftelser i Jobcenteret opstod der usikkerhed omkring, hvilke interne projekter, 

der skulle deltage i evalueringsprojektet. Pr. 24.04.12 blev der sikkerhed for, at de interne deltagende 

projekter, som ønsket, blev Individuel Virksomhedstræning, Kontrasten og Afklaringsforløbet.  

Da de deltagende projekter var endeligt fastlagt, var deltagerne i Koordineringsgruppen også udpeget, idet 

Koordineringsgruppen består af lederne for de enkelte forløb samt tovholder/evalueringskonsulenten. 

At de deltagende projekter først pr. 24.04.12 var fastlagt har betydet, at tidsplanen naturligt blev påvirket.  

Første kursusdag i virkningsevaluering blev afholdt 16.05.12. Dagen blev brugt som afsæt til at drøfte og 

opstille programteori for de enkelte forløb. Anden kursusdag blev afholdt 18.06.12 og blev brugt som afsæt 

til at drøfte og planlægge den praktiske udførelse af evalueringerne. 3. kursusdag blev afholdt 07.11.12, 

hvor foreløbige resultater5, implementering, erfaringer og anbefalinger blev drøftet.  

Mellem kursusdagen er der arbejdet aktivt i de enkelte forløb med bistand fra konsulenten. 

I flere forløb er der ønsket at indsamle data over tid til progressionsanalyser. Dette har været svært i fht. 

den forholdsvis korte dataindsamlingsperiode, og har i visse tilfælde medført et lille datagrundlag på 

tidspunktet for afrapportering, og i andre, at dataindsamlingsmetoden måtte ændres til 

deltagervurderinger af egen progression. Imidlertid er der i forløbene enighed om, at progressionsanalyser 

er vigtige, og forløbene har da også ønsket at undersøge progression uanset at det evt. måtte række ud 

over projektperioden.  

 

Projektorganisering 

Projektorganiseringen fremgår af projektets kommissorium6, og består overordnet af:  

Styregruppe, med deltagelse af  

o Leder af Jobcenterets Projektafsnit Inge Nesgaard, Repræsentant for de eksterne 

projekter Bjørn Salling, Fokus 

o Kvalitetschef Poul Erik Jensen 

o Jobcenter Sekretariats leder Charlotte Houmøller Sprøgel 

o Projektleder/ evalueringskonsulent Karen Tryk Espensen 

                                                           
4
 Betaling for interne medarbejderes deltagelse blev finansieret af beskæftigelsesregionen. 

5
 Pga. den rykkede tidsplan forelå alle resultater ikke i november. 

6
 Det samlede kommissorium fremgår af bilag 1 
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Koordineringsgruppe, med deltagelse af  

o Søjleledere for berørte interne projekter: Jane Sall fra Kontrasten, Helle Glenstrup fra 

Afklaringsforløbet og Ole Stadel Thulstrup fra Individuel Virksomhedstræning 

o Ledere for berørte eksterne projekter: Peter Mortensen og Dorte Bjerregaard fra AOF, 

Bjørn Salling fra Fokus og Helle Rindsig fra Kvindedaghøjskolen 

o Projektleder/ evalueringskonsulent Karen Tryk Espensen 

 

 

Metode: 

Læringsproces 

Det har været essentielt for projektet, at der blev tale om en læreproces, hvor medarbejderne har 

interesse, indgår aktivt og tager ejerskab i fht. evalueringen af eget forløb. Derfor har der været stort 

spillerum for forløbene til selv at udvælge fokus for evalueringerne, dataindsamlingsmetoder etc. 

 

Virkningsevaluering 

Der tages i dette evalueringsprojekt afsæt i metoden ”virkningsevaluering”. I det følgende forklares kort 

hvad denne metode omfatter. 

Virkningsevaluering 

Virkningsevalueringen kan vise, hvad der virker for hvem, hvordan det virker, og under hvilke 

omstændigheder, det virker. 

Fundamentet for virkningsevaluering er programteori – dvs. en systematisk beskrivelse af en indsats 

delelementer, faktiske aktiviteter og faglige antagelser om, hvilke aktiviteter, der under hvilke 

omstændigheder fører til hvilke resultater.  

Hvis programteorien efterprøves via indsamling af data fra forskellige kilder, har man en 

virkningsevaluering. 

Programteori 

Programteori er grundlaget for virkningsevaluering og er en teori om et program eller en indsats. 

Programteori er en systematisk beskrivelse af en indsats’ delelementer og sammenhænge. Programteorien 

udgør en teori om, hvordan indsatsen virker for hvem under hvilke omstændigheder. 

Metodisk arbejdes ud fra en opdeling i beskrivelse af indsatsens målgruppe, aktiviteter, hvilke delmål de 

enkelte aktiviteter skal føre til, hvilke slutmål delmålene skal føre til samt hvilke såkaldte virksomme 

mekanismer, der skal være til stede for at aktiviteterne fører til delmålene. Der opereres også med 

moderatorer, som er en yderligere detaljering/ konkretisering af den virksomme mekanisme.  
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Fremgangsmåde i evalueringsprojektet 

Udarbejdelse af programteorier 

I praksis har de deltagende forløb (dvs. medarbejdere og ledere fra de enkelte forløb), med afsæt i første  

kursusdag i virkningsevaluering, udarbejdet en samlet programteori for eget forløb. Skematisk er dette 

fremstillet i de programteorier, der er gengivet under beskrivelserne af de enkelte forløb.  

Arbejdet med beskrivelserne har ført mange diskussioner med sig – dels har det været vanskeligt særligt for 

nogle forløb at sætte deres forløb ”i kasser” og derved miste visse nuancer, og dels har arbejdet med 

programteorien vist, at der ikke altid var enighed i det enkelte forløb om, hvordan og særligt hvorfor 

forløbet er skruet sammen som det er.  På den måde har arbejdet med programteori sat blus på drøftelser 

af også værdier, holdninger og målsætninger i de enkelte forløb.  

Fokusering af programteorien 

Dernæst har de enkelte forløb, med udgangspunkt i anden kursusdag i virkningsevaluering, ud fra 

programteorien, udvalgt fokuspunkter til evaluering. Baggrunden for at udvælgelse har været nødvendig er, 

at evaluering af en samlet programteori er et meget omfattende og ressourcetungt arbejde, hvis det skal 

udføres i dybden. Udvælgelsen af evalueringsfokus er sket ud fra, hvad det enkelte forløb har ment var 

interessant at få mere viden om, og har for de interne forløbs vedkommende i et vist omfang relateret sig 

til det enkelte forløbs målstyring. Skematisk er fokuseringen af evalueringerne fremstillet i de fokuserede 

programteorier, gengivet under beskrivelserne af de enkelte forløb. 

For mange af medarbejderne har det ikke været nemt at udvælge dele af indsatsen til evaluering. Forløbet 

udgør jo – heldigvis – et hele, som det er svært at nedbryde i enkeltdele. 

Evalueringsdesign 

Også med afsæt i anden kursusdag i virkningsevaluering er evalueringsdesign for de enkelte forløb drøftet – 

hvordan / med hvilke dataindsamlingsmetoder evalueres det ønskede felt? Det enkelte forløbs 

evalueringsspørgsmål er i denne proces konkretiseret og operationaliseret. Dataindsamlingsmetoderne er 

bestemt af de enkelte forløb efter drøftelser med konsulenten.  Det har vist sig, at flertallet af forløbene 

har valgt spørgeskemaer og kun i mindre udstrækning interviews som dataindsamlingsmetode.   

Alle forløb har på forskellig vis ønsket at se på progression for deres deltagere, og alle forløb inddrager 

deltagerne i deres evalueringer, hvilket også er forudsat i kommissoriet for projektet. 

Kommissoriet angiver således, at ” Det skal sikres, at både borgere og projektmedarbejdere inddrages i 

evalueringen af de enkelte forløb. Evalueringerne skal inddrage både kvalitative og kvantitative metoder, 

og skal inddrage progressions- og tilfredshedsmålinger for deltagerne. Evalueringerne skal i design og 

metode være overkommelige ressourcemæssigt, således at efterfølgende forankring gøres mulig”. 

Samlet oversigt over de involverede forløbs dataindsamlingsmetoder er angivet i bilag 2 i denne rapport. 

Dataindsamlingsmetoderne beskrives nærmere under det enkelte forløb. Dataindsamlingsmetoderne er 

også angivet skematisk i de fokuserede programteorier for de enkelte forløb. Evalueringsdesignet er visse 

steder ændret over tid pga. praktiske omstændigheder (manglende ressourcer i forløbet, ændringer på 
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baggrund af erfaringer med indhentede resultater etc.), og dette er også, hvor det er relevant, nævnt under 

det enkelte forløb. 

Resultater og behandling af indsamlede data 

De enkelte forløb har forestået dataindsamling ud fra de valgte design og udarbejdede spørgeskemaer etc. 

Behandling af dataene er i stor udstrækning sket af konsulenten, som har udarbejdet notat over de enkelte 

dataindsamlingers resultater. Efterfølgende er resultaterne og deres betydning drøftet med medarbejdere/ 

ledere for at sikre en virkelighedsnær analyse. 

På tredje kursusdag i virkningsevaluering er de foreløbige resultater fremlagt for de øvrige forløb, og 

erfaringer og anbefalinger til fremtidige evalueringer er drøftet. Dette fremgår af resumeet forrest i denne 

rapport. De enkelte forløb har ligeledes drøftet, hvorvidt deres programteori holder stik – var deres 

forestilling om, hvordan deres indsats hænger sammen korrekt? Har de gennemført indsatsen som 

beskrevet? Dette gennemgås også under beskrivelsen af de enkelte forløbs resultater. 
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De deltagende forløb 
I det efterfølgende beskrives de 6 deltagende aktiveringsforløbs evalueringer i form af deres 

programteorier, forløbenes evalueringsfokus, evalueringsdesign, evalueringernes resultater, hvad 

resultaterne kan give anledning til samt aktiveringsforløbenes erfaringer med arbejdet med 

virkningsevaluering. 

I relation til forløbenes slutmål, er udslusningstal nævnt for de enkelte forløb, og disse tal rejser en særlig 

problematik. Jobcenterets opgørelse af udslusningen fra de eksterne forløb er it-mæssigt forbundet med 

visse fejlkilder. Dette skyldes, at registrering i jobcenterets system Workbase sker via rådgiver og 

umiddelbart ved slut. Ex. kan det have betydning, om en person registreres i It-systemet Workbase til at 

stoppe i et forløb en fredag eller en søndag i fht., om vedkommende registreres som ex. udsluset til 

passivitet/ anden årsag eller til job/ uddannelse.  Sådanne forhold er man opmærksomme på og tager i en 

vis udstrækning højde for i de interne projekter, som selv registrerer deres udslusning. Det er derfor mht. 

de eksterne forløb taget udgangspunkt i forløbenes egne registreringer af udslusning. Der er i jobcenteret 

opmærksomhed på denne problematik, og der arbejdes på at udbedre den. 
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Kvindedaghøjskolen – Valget er mit 
Forløbet ”Valget er mit” omfatter kvinder ml. 18-30 år overvejende på kontanthjælp (men kan også være 

på sygedagpenge eller forrevalidering). Der arbejdes bl.a. med at styrke den enkeltes selvværd. Der er 2 

hold med 20-25 deltagere på hvert hold, der er løbende optag, og gennemsnitstiden på forløbet er ca. 4 

mdr. 7  I fht. denne evaluering er der fokuseret på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2, målgr. 

2,3. 

Kvindedaghøjskolen har opstillet en programteori for forløbet ”Valget er Mit”. Programteori er 

fundamentet for virkningsevaluering, og giver i skematisk form et godt overblik over målgruppe, aktiviteter, 

delmål og slutmål for forløbet. Den skematiske programteori angiver desuden med pile de vigtigste 

sammenhænge mellem enkeltdelene i forløbet samt hvilke forhold der skal være til stede (virksomme 

mekanismer og moderatorer herfor), for at aktiviteter fører til delmål og efterfølgende slutmål. 

Kvindedaghøjskolens samlede programteori for Valget er Mit er gengivet i figur 1 nedenfor. 

 

 

Fokus for evalueringen 
Kvindedaghøjskolen har valgt at koncentrere evalueringen omkring følgende 

evalueringsspørgsmål:  

Holder vores antagelse om, at undervisning i personlig udvikling (aktivitet) for 18-30 årige kvinder i 

match 2 (målgruppe) fører til øget selvværd og selvtillid (delmål) og job/ uddannelse(slutmål), når 

der er tillid og tryghed (virksom mekanisme)til stede? og hvilken betydning har det for tillid og 

tryghed, at der udelukkende er kvindelige undervisere og deltagere? 

Der fokuseres således på et udsnit af den samlede programteori. Udsnittet fremgår af figur 2 nedenfor. I 

figuren er også anført hvordan (med pink) og på hvilken måde (med lys grøn) det undersøges, om 

delelementet af programteorien er indtruffet. På denne måde er den fokuserede programteori nedenfor 

også en angivelse af, hvordan evalueringsspørgsmålet undersøges.  

 

 

 

                                                           
7 Kvindedaghøjskolen har opgjort den gennemsnitlige opholdstid for målgruppe 2,3, under 30-årige, der har 

deltaget på ”Valget er mit” og er stoppet i løbet af 2012: I alt 57 kursister, der tilsammen har deltaget i 6.384 dage, 

altså i gennemsnit 112 dage. 
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 Figur 1. Programteori for "Valget er mit", Kvindedaghøjskolen
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Figur 2. Fokuseret programteori for "Valget er mit", Kvindedaghøjskolen 
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Evalueringsmetode:  
Kvindedaghøjskolen har ønsket at undersøge, hvorvidt følgende antagelse holder:  

”Fører undervisning i personlig udvikling for 18-30 årige kvinder til øget selvværd og selvtillid og job/ 

uddannelse, når der er tillid og tryghed? og hvilken betydning har det for tillid og tryghed, at der 

udelukkende er kvindelige undervisere og deltagere?” 

Til at undersøge dette er følgende datakilder og metoder brugt: 

 

1. Datakilde: Eksisterende deltagerlister for bestemt periode 

Verificering af målgruppe: 

Formål: Eksisterende deltagerlister er brugt med det formål at verificere, at målgruppen er som beskrevet  

-  dvs. 18-30 årige kvinder med problemer ud over ledighed (match 2, målgr. 2,3) 

Metode: gennemgang af deltagerliste for august-september måned. 

 

2. Datakilde: Pilotundersøgelse 

I juni måned, før de øvrige dataindsamlinger blev igangsat, blev der på forløbet lavet pilotundersøgelse for 

deltagerne, dels bestående af spørgeskema og dels bestående af fokusgruppe interview. Det ene af de to 

hold fik spørgeskema med mange fritekst-svar, det andet hold fik gruppeinterview. Dette arbejde har været 

med til at kvalificere det endelige spørgeskema (se nedenfor) og samtidig kan resultaterne fra 

pilotundersøgelsen bidrage med kvalitative uddybninger mht. svarene i spørgeskemaet.  

 

3. Datakilde: Spørgeskema  

Spørgeskemaet er gennemført som et enkelt-nedslag, hvor deltagerne er spurgt til aktivitet og virksom 

mekanisme. Spørgeskemaundersøgelsen er udført i begyndelsen af september. Målgruppen er målgr. 2,3 

deltagere på forløbet ”Valget er Mit”, der har været i gang i min. 1 mdr. Antal respondenter: 26 

besvarelser, alle udfyldte. På forløbet var der på samme tidspunkt 35 deltagere i målgr. 2,3 og 44 deltagere 

i alt.  

Verificering af aktiviteten ”undervisning i personlig udvikling” 

Formål: Spørgeskema er brugt med det formål at verificere, at aktiviteten for deltageren har fundet sted. 

Metode: I spørgeskemaet har deltagerne svaret på spørgsmål om, hvorvidt ”jeg har modtaget undervisning 

i personlig udvikling”. 

Verificering af virksom mekanisme ”tillid og tryghed” 

Formål: Spørgeskemaet er brugt med det formål at verificere, om de virksomme mekanismer ”tillid og 

tryghed” er til stede – dvs. at deltagerne oplever tillid og tryghed, og at det faktum, at der udelukkende er 

kvindelige undervisere og at de er rollemodeller (moderatorer for den virksomme mekanisme) har en 

betydning herfor. 
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 Metode: I spørgeskemaet indgår emnerne:  

1. Oplevelse af tryghed og tillid i undervisningssituationen 

2. I hvor stor udstrækning deltageren mener, der er klare normer og regler i undervisningssituationen 

3. Hvor meget betyder det for tillid og tryghed, at en underviser er en god rollemodel?  

4. Hvor enig er deltageren i at underviseren er en god rollemodel? 

5. Hvilken betydning har det for tillid og tryghed, at der udelukkende er kvindelige deltagere? 

6. Hvilken betydning har det, at der udelukkende er kvindelige undervisere? 

Svarmulighederne er skalerede fra 1-6, med smiley på hver ende af skalaen. 

Verificering af sammenhæng mellem aktivitet og delmål 

Formål: Spørgeskema er brugt med det formål at undersøge, om deltagerne oplever sammenhæng ml. 

aktiviteten ”undervisning i personlig udvikling” og opnåelse af øget selvværd/ selvtillid. 

 

Metode: I spørgeskemaet indgår spørgsmål om, ”hvilken betydning har undervisningen i personlig udvikling 

haft for dit selvværd/ selvtillid? Svarmulighederne er skalerede fra 1-6, med smiley på hver ende af skalaen. 

 

4. Datakilde: Progressionsmåling  

Verificering af delmål ”selvværd og selvtillid” 

Formål: Progressionsmåling er brugt med det formål at verificere, at undervisning i personlig udvikling for 

målgruppen fører til selvværd og selvtillid, når der er tryghed og tillid til stede. Dvs. øges deltagernes 

selvværd og selvtillid i forløbet? 

Metode: Progressionsmålingen var oprindelig bestemt benyttet i form af spindelvævsdiagram, som skulle 

udfyldes af deltager ved start og slut. Af forskellige årsager blev dette ikke gennemført8. Der er derfor i 

stedet i januar 2013 benyttet et anonymt spørgeskema til deltagerne i målgruppen, hvor de bliver bedt selv 

vurdere, om der for dem siden start i forløbet er sket progression af selvværd og selvtillid defineret ud fra 5 

udsagn: 

1. Jeg kan sætte grænser 

2. Jeg har et godt selvværd 

3. Jeg kan udtrykke mine behov, følelser og ønsker 

4. Jeg tror på, at jeg kan tage en uddannelse/ arbejde 

5. Jeg tør sige noget i en gruppe/ forsamling 
 

 

                                                           
8 Kvindedaghøjskolen oplyser, at deltagere, der siden første måling er stoppet, enten ikke har udfyldt progressionsmåling første 

gang, eller også er de stoppet før tid p.g.a. udeblivelse m.m., hvorfor afsluttende progressionsmåling ikke er udført. 
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6. Datakilde: Statistik  

Verificering af slutmål 

Formål: Statistik er brugt med det formål at verificere, at slutmålet nås. 

Metode: Der er benyttet optælling af udslusning. Kvindedaghøjskolens egne opgørelser for første 3 

kvartaler i 2012 er benyttet. 

 

Resultater af evalueringen af den udvalgte del af forløbet Valget er Mit 

Besvarelse af evalueringsspørgsmålet 

Evalueringsspørgsmålet var: ”Holder vores antagelse om, at undervisning i personlig udvikling for de 18-30 

årige kvinder fører til øget selvværd og selvtillid og job/uddannelse, når der er tillid og tryghed? Og hvilken 

betydning har det for tillid og tryghed, at der udelukkende er kvindelige undervisere og deltagere?” 

Evalueringen viser, at undervisning i personlig udvikling for de 18-30 årige kvinder på ”Valget er Mit” med 

sociale, psykiske og personlige problemer, fører til øget selvværd og selvtillid, når der er tillid og tryghed til 

stede. For deltagerne har det en relativ stor positiv betydning for tillid og tryghed, at der udelukkende er 

kvindelige undervisere og deltagere.  

Desuden kan i fht. den udvalgte del af programteorien konstateres, at målgruppe, aktiviteter, delmål, 

slutmål og virksomme mekanismer er verificerede. Den udvalgte del af programteorien holder dermed stik 

og implementeringen af den del af programteorien, der ses på, er også sket korrekt. 

Resultater vedr. målgruppe 

Registreringer viser, at der i september måned var 44 deltagere i alt på forløbet ”Valget er Mit”, heraf var 9 

match 2, målgr. 2,2 og 35 match 2 målgr.2, 3. Denne evaluering omfatter match 2 målgr. 3 deltagerne. 

Resultater vedr. aktiviteten undervisning i personlig udvikling  

Fra spørgeskemaundersøgelsen9 ved vi, at  

 Undervisning i personlig udvikling (aktivitet) har fundet sted for alle respondenter. Aktiviteten er 

således verificeret 

 

Resultater vedr. virksom mekanisme ”tillid og tryghed” 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at  

 Deltagerne svarer i spørgeskemaet, at de i stor udstrækning oplever, at der er tillid og tryghed til 

stede i undervisningen i personlig udvikling – og der er således ifølge programteorien et godt 

grundlag for, at der faktisk sker personlig udvikling for den enkelte. 

                                                           
9
 Spørgeskema er udleveret til deltagerne 1 gang i september. Der er indkommet 26 besvarelser, alle udfyldte.  
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o respondenterne oplever i stor udstrækning, at der er tillid og tryghed (virksom mekanisme) 

i undervisningen i personlig udvikling. Gennemsnitlig score er 5,3 ud af 6 mulige, hvor 6 er 

bedst. 

Den virksomme mekanisme er således til stede. 

 

Resultater vedr. moderatorer - hvad har betydning for tillid og tryghed 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at  

 Deltagerne tillægger det stor betydning for tillid og tryghed, at der udelukkende er kvindelige 

undervisere 

o gennemsnitlig score er 5,3 på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest 

 Deltagerne tillægger det stor betydning for tillid og tryghed, at der udelukkende er kvindelige 

deltagere  

o gennemsnitlig score er 5,1 på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest  

 I forhold til tillid og tryghed tillægger deltagerne det mest betydning, at underviseren er en god 

rollemodel 

o gennemsnitlig score er 5,5 på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest  

o 69 % scorer højest muligt (6 på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest) 

 Deltagerne synes i meget stor udstrækning, at underviseren i personlig udvikling er en god 

rollemodel 

o Gennemsnitlig score er 5,7 

o 88 % scorer højest muligt (6 på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest) 

Fra pilotundersøgelsen ved vi, at  

 Deltagerne angiver, at det faktum at der udelukkende er kvindelige deltagere giver tryghed, at det 

er nemmere at forstå hinanden, lettere at være åben. På minus-siden angives, at der er konflikter, 

sladder og drama. Mht. kvindelige undervisere angiver deltagerne, at det er nemmere at åbne sig, 

det giver større tryghed, bedre forståelse, omsorg og empati.  

Sammenfattende kan således siges, at det, at der udelukkende er kvinder på skolen, har en positiv 

betydning for tillid og tryghed, at der opleves at være tillid og tryghed i undervisningen – og det har også en 

minusside, at der kun er kvinder på skolen.  Respondenterne anerkender således moderatorernes betydning 

for den virksomme mekanisme ”tillid og tryghed”.  

 

Resultater vedr. aktivitetens sammenhæng med del-mål 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at  

 Deltagerne tillægger undervisningen i personlig udvikling nogen værdi (4,8 på en skala fra 1-6, hvor 

6 er højest, dvs. en score over middel) i fht. Selvværd og selvtillid.  
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o der scores højere på undervisningens betydning jo længere tid, deltageren har været i 

forløbet (fra 3,5 til 5,4 gennemsnitlig score). Dette indikerer, at der sker en ”modning” i fht. 

de gavnlige effekter af undervisningen. 

Fra pilotundersøgelsen ved vi, at  

 Tillid og tryghed nævnes af en stor del af deltagerne som betydningsfuldt i fht. personlig udvikling. 

Dette findes i pilotundersøgelsen, hvor deltagerne svarede på åbent spørgsmål om, hvilke 

elementer/ omstændigheder der skal være til stede for at deltageren kan udvikle sig personligt. At 

tillid og tryghed således nævnes i åbent spørgsmål understreger yderligere betydningen af, at der 

er tillid og tryghed til stede i undervisningen.  

Den virksomme mekanismes sammenhæng med del-mål er således verificeret 

 

 

Resultater vedr. delmålet ”selvværd og selvtillid” 

Fra progressionsmålinger10 ved vi, at  

 Samtlige 13 respondenter oplever progression i fht. at turde sige noget i en gruppe/ forsamling 

 12 ud af 13 respondenter oplever progression i fht. at kunne sætte grænser 

 11 ud af 13 respondenter oplever progression i fht. at have fået et bedre selvværd 

 11 ud af 13 respondenter er blevet bedre til at udtrykke deres behov, følelser og ønsker 

 11 ud af 13 respondenter har fået en større tro på, at de kan tage en uddannelse/ arbejde 

 9 ud af 13 respondenter oplever progression på alle 5 punkter 

o 4 ud af 13 respondenter oplever ikke progression på alle 5 punkter 

o En enkelt respondent oplever kun progression på et punkt: at turde sige noget i en gruppe/ 

forsamling. Vedkommende har været på forløbet i 5-6 mdr. 

o 3 respondenter oplever på et enkelt punkt (og dette varierer) ikke progression 

 Samtlige 13 respondenter oplever på mindst 1 af 5 punkter progression 

 For spørgsmålene vedr. bedre selvværd, tro på uddannelse/ arbejde og det at turde sige noget i en 

gruppe/ forsamling og evnen til at sætte grænser ses en gennemsnitlig sammenhæng mellem 

respondenternes opholdstid på forløbet og hvorvidt de har oplevet progression. Det ser ud til, at 

respondenterne i højere grad oplever progression jo længere tid, de har været på forløbet. Der ses 

derimod ikke nogen sammenhæng ml. opholdstid og besvarelserne af spørgsmålet vedr. evnen til 

at udtrykke behov, følelser og ønsker. 

Det kan således verificeres, at der sker progression i fht. delmålet ”selvværd og selvtillid”. 

 

                                                           
10 Spørgeskemaet er udfyldt af 13 deltagere, alle målgr. 2,3. Alle respondenter har været på forløbet i min. 1-2 mdr. og den 

gennemsnitlige opholdstid for respondenterne er 7,5 mdr. 7 af respondenterne har været på forløbet i 9 mdr. eller mere, 5 i 5-8 

mdr. og en enkelt har været på forløbet i 1-2 mdr. 
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Den virksomme mekanismes betydning for opnåelse af delmål 

Fra progressionsmålinger11 ved vi, at 

 Alle respondenterne tillægger tillid og tryghed nogen eller stor betydning deres udvikling 

o 11 ud af 13 respondenter tillægger det størst mulig betydning (”stor betydning” højeste 

svarmulighed af 4) 

o 2 ud af 13 respondenter tillægger det ”nogen betydning” (anden højeste svarmulighed) 

Den virksomme mekanismes sammenhæng med delmål er verificeret. 

 

Resultater vedr. slutmål, udslusningsresultater fra Valget er Mit 

Nedenfor er udslusningsårsager procentvis angivet for de tre første kvartaler af 2012:

 

 

                                                           
11 Spørgeskemaet er udfyldt af 13 deltagere, alle målgr. 2,3. Alle respondenter har været på forløbet i min. 1-2 mdr. og den 

gennemsnitlige opholdstid for respondenterne er 7,5 mdr. 7 af respondenterne har været på forløbet i 9 mdr. eller mere, 5 i 5-8 

mdr. og en enkelt har været på forløbet i 1-2 mdr. 
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Som det ses af figuren ovenfor udsluses en femtedel af deltagerne til uddannelse, hvilket må siges at være 

et positivt resultat ses i lyset af målgruppens barrierer. Ved sammenligning med udtræk fra Workbase, dvs. 

Jobcenterets egen opgørelse for 2011 ses et fald i udslusningen til job fra 2011 til 2012 fra hhv. 13 % til 4 %. 

Dette kan skyldes at der i 2011 kun var 1 hold på Valget er Mit, mens der fra januar 2012 blev oprettet et 

ekstra hold. På det nye hold har der været noget frafald samtidig med, at de nye deltageres kortere 

opholdstid gør, at der endnu ikke er registreret så megen positiv udslusning. Dette har så særligt vist sig 

mht. udslusning til job, mens udslusning til uddannelse er på niveau med tallene for 2011. Det øgede fokus 

på uddannelse for unge kan have medvirket til at fastholde niveauet for udslusning til uddannelse. 

Der ses en forholdsvis stor udslusning pga. fravær – lidt under 1/3 af de afsluttede deltagere er afsluttet 

pga. udeblivelse. Dette kan have sammenhæng med at der blev opstartet et hold i starten af året, dvs. et 

stort samlet optag i begyndelsen af 2012. 

Kvindedaghøjskolen har som de øvrige eksterne projekter ikke fastsatte måltal. Kvindedaghøjskolen har dog 

i deres programteori opereret med et måltal på 2/3 til uddannelse. Dette måltal er formuleret i processen 

og det har ved drøftelser vist sig, at det er tænkt i fht. den samlede deltagergruppe (dvs. også de mere 

ressourcestærke deltagere i match 1) og i fht. de, der har gennemført forløbet. Udslusningen til uddannelse 

for denne gruppe er 65 %, og dermed, naturligt nok, når der kun ses på gennemførte forløb, væsentlig 

nærmere det opstilede måltal. 12  

 

Hvad kan resultaterne give anledning til 
 Fastholdelse af den kønsspecifikke profil, idet den er af betydning for oplevelsen af tillid og tryghed 

og videre for deltagernes personlige udvikling – og denne vurderes af større værdi end minussiden: 

 Fortsat opmærksomhed på den minusside, der er ved den kønsspecifikke profil (konflikter, drama 

etc.) 

 Fastholdelse af underviserne som gode rollemodeller 

 Evt. videre undersøgelse af, hvad deltagerne mener ”gode rollemodeller” er? 

 Evt. præcisering af måltal for udslusning til uddannelse  

 

 

Erfaringer med metoden 
Kvindedaghøjskolens forløb ”Valget er Mit” har i forløbet oplevet, at underviserne for de to deltagerhold på 

det samlede forløb, har haft forskellig opfattelse af, med hvilket formål de enkelte aktiviteter iværksættes. 

Medarbejderne har derfor oplevet det som meget givende at i talesætte den tavse viden og blive konkrete 

omkring eget forløb.  Det er således nævnt, at for nye medarbejdere kan opstilling af programteori / 

introducering til den, være et godt udgangspunkt for arbejdet. 

                                                           
12

 Tallene er opgjort på baggrund af tal fra Kvindedaghøjskolen og omfatter alle deltagere, der er udsluset i 2012. De 
deltagere, der ikke har gennemført forløbet er frasorteret, defineret som de, der er udsluset pga. fravær, sygdom og 
flytning. Ud fra denne definition har 43 % af alle udslusede gennemført forløbet, og af de gennemførte er 43 % målgr. 
2,2 og 57 % er målgr. 2,3. For de gennemførte i målgr. 2,2 er 63 % udsluset til uddannelse og 31 % til job. For målgr. 
2,3 er 67 % af de gennemførte udsluset til uddannelse og 10 % til job. 
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Desuden har medarbejderne i forbindelse med sidste kursusdag i virkningsevaluering givet udtryk for, at  

1. Virkningsevaluering kan medvirke til at synliggøre projektets spidskompetencer for et bedre match 

ml. deltager og kursussted  

2. Det har været godt i forløbet at have en fælles tovholder  

3. Det i processen er blevet tydeligt, at det er nødvendigt at konkretisere spørgsmålene til deltagerne 

4. Det har været godt at blive meget konkrete 

5. Det har været godt at vidensdele med andre projekter 

6. At opstartsprocessen var krævende, men det var godt at blive tvunget til at være konkrete og 

arbejde med en metode. 

7. Det har været vigtigt for medarbejderne at føle medarbejderskab  
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AOF – Tilbage til fremtiden 
Tilbage til fremtiden er et uddannelsesrettet vejlednings- og afklaringsforløb for unge 18-25 årige uden 

uddannelse med bl.a. afklaring og styrkelse i forhold til dansk, matematik, samfundsfag og engelsk. Indhold 

m.v. for forløbet fremgår også af den grafisk fremstillede programteori nedenfor. 

Programteori er fundamentet for virkningsevaluering, og giver i skematisk form et godt overblik 

over målgruppe, aktiviteter, delmål og slutmål for forløbet. Den skematiske programteori angiver 

desuden med pile de vigtigste sammenhænge mellem enkeltdelene i forløbet samt, hvilke forhold 

der skal være til stede (virksomme mekanismer og moderatorer herfor), for at aktiviteter fører til 

delmål og efterfølgende slutmål.  AOF’s samlede programteori for Tilbage til Fremtiden er 

gengivet i figur 3 nedenfor. 

  

Fokus for evalueringen 
AOF har valgt at koncentrere evalueringen omkring følgende evalueringsspørgsmål:  

Styrker personlig vejledning og dialoggruppe (aktiviteter) evnen til selvledelse, struktureret og stabil 

hverdag samt selvtillid og selvværd (delmål), når der hos deltagerne er erkendelse af barrierer og vilje til at 

arbejde med sig selv (virksom mekanisme) for de 18-25 årige ressourcesvage (målgruppe)?  Hvilke af 

aktiviteterne i TTF gør, at der sker udvikling i fht. selvledelse etc. efter de unges egen mening – er det 

dialoggruppe og personlig vejledning eller f.eks. forhold, der ligger udenfor TTF? 

 

 I fht. programteorien fokuseres der således på et udsnit, som det fremgår af figuren nedenfor. I 

figuren er også anført hvordan (med pink) og på hvilken måde (med lys grøn) det undersøges, om 

delelementet af programteorien er indtruffet. På denne måde er den fokuserede programteori 

nedenfor også en angivelse af, hvordan evalueringsspørgsmålet undersøges. AOF’s fokuserede 

programteori for Tilbage til Fremtiden er gengivet i figur 4 nedenfor. 
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Figur 3. Programteori for AOF, Tilbage til fremtiden 
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Figur 4. Fokuseret programteori for AOF, Tilbage til Fremtiden 
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Evalueringsmetode 
Til undersøgelse af evalueringsspørgsmålet er der udvalgt en række datakilder, som kort beskrives 

nedenfor. 

 

1. Datakilde: Jobplaner og medarbejderes viden om deltagerne 

Programteoriens målgruppe 

Formål: Gennemgang af jobplaner er brugt med det formål at afgrænse deltagere som evalueringen skal 

omfatte, og dermed til verificering af målgruppe. 

Metode: Medarbejderne gennemgik jobplaner for deltagerne i august og ud fra dette og egen viden om 

deltagerne blev vurderet, hvorvidt deltageren havde problemer ud over ledighed.  Efterfølgende er 

deltagerlisten i december blevet kontrolleret mht. matchindplacering, idet matchindplacering ikke klart 

fremgår af alle jobplaner.  

 

2. Datakilde: fremmødelister  

Programteoriens aktiviteter 

Formål: Fremmødelister er brugt med det formål at verificere, at deltagerne har haft aktiviteten 

dialoggruppe. Desuden til belysning af progression i fht. delmålet fremmøde. 

Metode: Med udgangspunkt i 24 deltagere i august er fremmødelister gennemgået mhp. at verificere 

progression i fremmødet, samt at deltagerne har deltaget i dialoggruppeaktiviteter.  

 

3. Datakilde: registrering af antal vejledningstimer  

Programteoriens aktiviteter 

Formål: Registrering er brugt med det formål at verificere, at deltagerne har haft aktiviteten personlig 

vejledning.  

Metode: Registrering af personlig vejledning på deltagerniveau. 

 

4. Datakilde: Statistik  

 

Programteoriens virksomme mekanismer og slutmål 

Formål: Statistik er brugt med det formål at verificere slutmål (udslusning).  

Metode: AOF har opgjort udslusningsårsager for deltagere i 2011, udsluset senest 1. kvartal 2012. 
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5. Datakilde: spørgeskema - progression 

Programteoriens delmål 

Formål: Spørgeskema er brugt til at verificere, hvorvidt deltagerne opnår delmålene (At styrke evnen til 
selvledelse, Struktureret og stabil hverdag, Styrke selvtillid og selvværd, At styrke sociale kompetencer), og 
hvorvidt deltagelsen i aktiviteterne har medført progression i fht. delmålene.  
 
Metode: Mhp. konkretisering af, hvad delmålene vedr. livsmestring vil sige i praksis, og dermed 
operationalisere dataindsamlingen, foretog forløbet et fokusgruppeinterview. Spørgeskemaet blev bl.a. på 
baggrund af disse tilbagemeldinger udformet. Deltagere i målgruppen har fået spørgeskema i september 
2012 og januar 2013, hvor der spørges på indikatorer til delmålene og til, hvorvidt der er sket en progression 
siden start. Desuden spørges til, hvad der har haft betydning for den evt. progression (alle aktiviteter oplistes 
i overskrifter og der gives mulighed for alternativt at svare ”andet”). Spørgeskemaet er anonymt i fht. 
underviserne på projektet, men er kodet med et nr. som har gjort det muligt i databehandlingen at følge 
samme persons progression.  
 

6. Datakilde: Registreringer/ vurderinger 

Programteoriens virksomme mekanismer 

Det var planlagt at bruge registreringer til verificering af den virksomme mekanisme ” deltager kan og vil 

arbejde med sig selv og om de erkender deres barrierer”. Det var planlagt at registrere, hvorvidt deltageren 

i samarbejde med medarbejder havde udfyldt et såkaldt ”barrierehjul”, idet dette betragtes som en 

indikator på, at deltageren har vilje til at arbejde med sig selv og har en erkendelse af barriererne. 

Imidlertid vurderede medarbejderne undervejs i processen, at Barrierehjulet ikke blev brugt som en 

systematisk, obligatorisk del af vejledningssamtalen til måling af deltagernes vilje til at arbejde med sig selv 

og erkende egne barrierer.  

I stedet beror vurderingen af den enkeltes deltagers vilje til at arbejde med sig selv og erkende egne 

barrierer udelukkende på vejleders vejledningsnotater i sagsmappen. Spørgeskemaundersøgelsens 

resultater for den enkelte deltager er sammenholdt med vejledernes vurdering af deltagerens vilje til at 

arbejde med sig selv og erkende egne barrierer (ud fra de notater der er i sagsmappen og den daglige 

observation af den unge i undervisningen).  
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Resultater 
Evalueringsspørgsmålet var: ” Styrker personlig vejledning og dialoggruppe (aktiviteter) evnen til 

selvledelse, struktureret og stabil hverdag samt selvtillid og selvværd og sociale kompetencer (delmål), når 

der hos deltagerne er erkendelse af barrierer og vilje til at arbejde med sig selv (virksom mekanisme) for de 

18-25 årige ressourcesvage (målgruppe)? og sætter evnen til selvledelse, struktureret og stabil hverdag 

samt selvtillid i højere grad den unge i stand til at påbegynde en uddannelse (slutmål)?  Og: hvilke af 

aktiviteterne i TTF gør, at der sker udvikling i fht. selvledelse etc., efter de unges egen mening,  – er det 

dialoggruppe og personlig vejledning eller f.eks. forhold, der ligger udenfor TTF?” 

Dette kan nu overordnet besvares med: 

Der kan af evalueringen spores en positiv udvikling i forløbet hos deltagerne i fht. evnen til selvledelse, 

struktureret og stabil hverdag samt selvtillid og selvværd og sociale kompetencer, men ikke i fht. 

mødestabilitet. Vi kan ikke ud fra deltagernes svar påvise nogen en entydig sammenhæng mellem delmål 

og aktiviteterne i TTF. Det kan ikke ud fra evalueringen påvises, at aktiviteterne personlig vejledning og 

dialoggruppe er afgørende for den positive udvikling, der ses i fht. delmålene evnen til selvledelse, 

struktureret og stabil hverdag samt selvtillid og selvværd, idet andre forhold ifølge de unge er af større 

betydning. Der er fundet indikationer på, at deltagerne ikke fuldt ud anerkender egne barrierer. Udslusning 

til job/ uddannelse indikerer, at den udvikling, der sker i fht. delmål medvirker til, at de unge påbegynder 

uddannelse. 

 

Vedr. målgruppe 

Medarbejderne gennemgik jobplaner for deltagerne i august/ september og ud fra dette og egen viden om 

deltagerne blev vurderet, hvorvidt deltageren var ressourcesvage/ havde problemer ud over ledighed. 

Dette blev vurderet at være tilfældet for samtlige daværende 24 deltagere. Efterfølgende blev 

deltagerlisten i december kontrolleret mht. matchindplacering, og det viste sig, at 1 ud af de 24 deltagere i 

august/ september mht. match af rådgiver var kategoriseret som ikke havende problemer ud over ledighed.  

Tovholder har efterfølgende gennemgået jobcenterets journal for personen, hvorefter det er vurderet at 

også denne person har problemer ud over ledighed og dermed tilhører målgruppen.13  

På samme vis viste det sig ved kontrol, at der var 1 blandt de yderligere 12 deltagere, der blev optaget 

efterfølgende i perioden frem til årsskiftet (og som medarbejderne også alle havde vurderet havende 

problemer ud over ledighed), mht. match af rådgiver var kategoriseret som ikke havende problemer ud 

over ledighed. Tovholder har gennemgået jobcenterets journal for personen, hvorefter det er vurderet at 

det ikke fuldt ud er godtgjort, at personen har problemer ud over ledighed. Dermed tilhører personen ikke 

målgruppen for evalueringen, og er derfor ikke medtaget i evalueringen. 

Samlet kan siges, at 35 ud af 36 deltagere har problemer ud over ledighed, at denne evaluering kun 

omfatter personer med problemer ud over ledighed, og målgruppen for evalueringen er således verificeret. 

                                                           
13

 Personen er af rådgiver journalført for at have oplyst om bl.a. daglig hash-rygning, har et massivt fravær og desuden 
er fritaget for uddannelsesforpligtelsen. Samlet fører de tre faktorer til vurderingen. På den baggrund har AOF rettet 
henvendelse til rådgivere mhp. evt. ændring af match-indplacering. 
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Vedr. aktivitet (personlig vejledning og dialoggruppe) 

Personlig vejledning:  

Alle 35 deltagere i målgruppen, der har været på forløbet i kortere eller længere tid i perioden uge 37-50 

har modtaget personlig vejledning. Det gennemsnitlige antal vejledningstimer er knap 7 timer og den 

gennemsnitlige opholdstid på forløbet i perioden er ca. 10 uger, altså et gennemsnit på ca. ¾ time om ugen. 

Da vejledertimerne gives efter behov, er der dog store udsving gående fra 18,5 vejledertimer på 3 uger til 

2,5 vejledertimer på 14 uger.  

Den personlige vejledning er altså gennemført for alle deltagere. 

 

Dialoggruppe:  

Der er afholdt dialoggruppeaktiviteter i 3 timer om ugen. Ved gennemgang af fremmødelister ses, at en 

enkelt deltager14, ikke har deltaget i dialoggruppeaktiviteter, pga. sygdom og fravær. Samlet for 

deltagergruppen er der et fremmøde på 53 % til dialoggruppeaktiviteter, altså stort set svarende til det 

gennemsnitlige generelle fremmøde på projektet15. Fordelingen af fremmødet til dialoggruppe viser, at 1/3 

af deltagerne har et fremmøde på under 40 %, 1/3 har et fremmøde på 40-69 % og 1/3 har et fremmøde på 

over 70 %. 

Dialoggruppeaktiviteter er gennemført på forløbet som beskrevet, men en enkelt deltager har ikke deltaget. 

 

Vedr. delmål (At styrke evnen til selvledelse, Struktureret og stabil hverdag, Styrke selvtillid og 

selvværd, At styrke sociale kompetencer) 

Fra 1. spørgeskemamåling ved vi, om deltagernes placering i fht. delmål, at 
 

 Medarbejderne på TTF vurderer generelt, at deltagerne i svarene overvurderer sig selv 

 I de helt konkrete ting vurderer deltagerne sig selv lavere dvs. mere negativt end i de mere 

overordnede. Deltagerne vurderer sig selv højere/ mere positivt i kategorien ”hvor god er du til at 

lede dit eget liv” (samlet 3,7 i gennemsnit på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest) end i kategorien ”at 

få styr på din hverdag ” (3,4 i gennemsnit). Det er små taludsving fra et forholdsvis lille 

datamateriale, men det kan antyde enten selvovervurdering eller manglende forståelse for 

sammenhæng ml. praktiske dagligdags ting og evnen til at lede eget liv. 

 Der scores kun lavere end svarmulighedernes gennemsnit (dvs. mindre end 3) i 3 ud af samlet 18 

forhold: at åbne post, at lave mad derhjemme, og evt. at tage medicin. 

                                                           
14 Vedkommende har været med i første spørgeskemamåling, men ikke i anden måling. Der er registreret fremmøde for i alt 30 

deltagere, omfattet af spørgeskemamålinger, for perioden uge 36 2012-uge5 2013. Vedkommende har et generelt fremmøde på 32 

% og har været indskrevet i 9 uger i den fulgte periode. Når der ses bort fra denne person, er det gennemsnitlige fremmøde til 

dialoggruppe på 55 %. Vedkommende peger i spørgeskemaundersøgelsen naturligt nok ikke på dialoggruppe, som vigtigt i fht. 

opnåelse af diverse færdigheder, men svarer i 14 ud af 18 spørgsmål ”ved ikke”. Der ud over svares i 2 tilfælde ”mad og motion” og 

i 1 tilfælde ”personlig vejledning”. Vedkommendes svar vurderes ikke at have indflydelse på den samlede analyse af betydningen af 

dialoggruppe. 
15

 Det generelle fremmøde er beskrevet senere i dette afsnit om resultater. 
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 Kategorierne ”Selvværd og selvtillid” samt ”styr på din hverdag” scorer med 3,4 lavest af de 4 

kategorier i spørgeskemaet (ud over de nævnte omfatter kategorierne også ”omgås andre 

mennesker” og ”lede dit eget liv”). 

 Deltagerne vurderer sig selv højest i kategorien ”hvor god er du til at omgås andre mennesker” 

(samlet 3,9 i gennemsnit) 

 

Vedr. virksomme mekanismer (erkendelse af barrierer og vilje til at arbejde med sig selv) 

Spørgeskemaundersøgelsens resultater for den enkelte deltager er sammenholdt med vejledernes 

vurdering af deltagerens vilje til at arbejde med sig selv og erkende egne barrierer (ud fra de notater der er 

i sagsmappen og den daglige observation af den unge i undervisningen).  

Herudfra vurderer medarbejderne på TTF, at flere af de unge i svarerne overvurderer sig selv, og at der er 

en hvis sammenhæng mellem den forholdsvis høje vurdering af egne kompetencer og en manglende vilje 

hos den enkelte til at arbejde med sig selv og erkende egne barrierer. 

Ud fra den anvendte metode kan det ikke endelig verificeres at deltagerne kan og vil arbejde med sig selv og 

at de erkender deres barrierer (virksom mekanisme).  

 

Vedr. aktiviteters sammenhæng med delmål (hvorvidt deltagelsen i aktiviteterne personlig 
vejledning og dialoggruppe har medført progression i fht. delmålene). 
Deltagerne spørges i spørgeskemaundersøgelsen om, hvad der har betydning for opnåelse af delmål. 

Svarmulighederne er de forskellige aktiviteter i forløbet samt ”andet” og ”ved ikke”. 

Fra 1. spørgeskemamåling16 ved vi at 

 Deltagerne angiver ”andet” og ”ved ikke” som de væsentligste faktorer i fht. delmålene, og vi kan 

derfor ikke, ud fra deltagernes svar, entydigt udlede en klar sammenhæng mellem aktiviteterne og 

delmålene. Dette kan skyldes, at der ikke er nogen sammenhæng, at andre forhold v. TTF el. andet i 

deltagernes liv har større indflydelse, eller at deltagerne ikke er i stand til at se sammenhængen.   

o I fht. hvilke aktiviteter17 på forløbet, der har størst betydning for ”Styr på hverdagen”, 

angiver en stor overvægt ”ved ikke” (65 %) og en forholdsvis stor andel ”Andet” (26 %). 

Spørgsmålene indenfor kategorien ”Styr på hverdagen” forholder sig til delmålet 

”Struktureret og stabil hverdag”, og der kan således ikke peges på nogen entydig 

sammenhæng mellem delmål og aktivitet ud fra deltagernes besvarelser 

o I fht. hvad der har størst betydning for ”Selvværd og selvtillid”, angiver 25 % ”Andet” og 40 

% ”ved ikke”. Denne spørgsmålskategori forholder sig til delmålet ”Styrke selvværd og 

selvtillid”. Mere end halvdelen (65 %) af respondenterne udpeger altså ikke aktiviteter på 

                                                           
16

 Resultaterne af første måling er drøftet 25.10.12 med medarbejderne. Undersøgelsen er udført i september 2012. Der er 

indkommet 24 besvarelser, dvs. alle der var på forløbet, har svaret. Der opereres i spørgeskemaet med svarmuligheder på en 

skalering fra 1-5, hvor 5 er den bedste/ højeste. Der svares på i alt 18 spørgsmål indenfor kategorierne ”Lede eget liv”, ”få styr på 

hverdagen”, ”selvtillid og selvværd” og ”omgås andre mennesker”. 
17

 Svarkategorierne er Personlig vejledning, Dialoggruppe, Faglige aktiviteter, Ud af huset aktiviteter, Mad og motion, 
Andet, Ved ikke. 
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TTF som havende størst betydning i fht. at styrke selvværd og selvtillid. Der kan derfor ikke 

peges på nogen entydig sammenhæng mellem delmål og aktivitet ud fra deltagernes 

besvarelser.  

o I fht. hvad der har størst betydning for ”Omgås andre mennesker”, angiver 29 % ”Andet” og 

49 % ”ved ikke”. Denne kategori forholder sig til delmålet at styrke sociale kompetencer. ¾ 

af respondenterne (78 %) udpeger altså ikke aktiviteter på TTF som havende størst 

betydning i fht. at styrke sociale kompetencer. Der kan således ikke peges på nogen entydig 

sammenhæng mellem delmål og aktivitet ud fra deltagernes besvarelser.  

o I fht. hvilke aktiviteter på forløbet der har størst betydning for ”at lede dit eget liv” angiver 

26 % ”ved ikke” og 11 % andet”. ”At lede dit eget liv” forholder sig til delmålet ”at styrke 

evnen til selvledelse”. Samlet peger 37 % af respondenterne altså ikke på aktiviteter på TTF 

som havende størst betydning i fht. at styrke evnen til selvledelse. 32 % af respondenterne 

peger på personlig vejledning som havende størst betydning for at styrke evnen til 

selvledelse. Det er således i fht. opnåelse af dette delmål, at deltagerne i størst 

udstrækning peger på en aktivitet på TTF, og denne aktivitet er personlig vejledning. 18 

 

 Vi kan til en vis grad se sammenhæng ml. aktiviteten ”personlig vejledning” og delmålene: Hvis der 

ses bort fra ”Andet” og ”ved ikke” har ”personlig vejledning” den største betydning for kategorien 

”styr på hverdagen”19 og ”selvværd og selvtillid”20. Personlig vejledning har den største betydning I 

fht. kategorien ”At lede eget liv”(relaterer til delmålet ”Styrke evne til selvledelse”)21 

 

 Dialoggruppe synes at have overraskende lille betydning i fht. Delmålene 

o Den største betydning for delmålene er: 

1. ”Ved ikke”  

2. ”Andet” 

3. ”Personlig vejledning” 

4. ”Faglige aktiviteter” 

5. ”Ud af huset aktiviteter” 

6. ”Dialoggruppe” 

Dette kan evt. sættes op mod hvor stor en del af deltagerens tid, der går til de enkelte 

aktiviteter. Det er overraskende for medarbejderne, at ”dialoggruppe har så forholdsvis lille 

betydning. Som des blev nævnt tidligere er der 3 timers dialogaktiviteter om ugen, mens der 

i gennemsnit er under 1 personlig vejledningstime om ugen. For medarbejderne er personlig 

vejledning dog naturligvis langt mere tidskrævende end dialoggruppeaktiviteter. Samlet 

bruger medarbejdergruppen ca. 17 timer ugentligt på personlig vejledning og 3 timer på 

dialoggruppe, mens deltageren bruger under 1 time på personlig vejledning og 3 timer på 

dialoggruppeaktiviteter. 

 

                                                           
18

 13 % af respondenterne svarer ”faglige aktiviteter”, 10 % svarer ”mad og motion”, 4 % svarer ”ud af huset 
aktiviteter” og 4 % svarer ”dialoggruppe”. 
19

 8 % svarer personlig vejledning 
20

 11 % svarer personlig vejledning 
21

 32 % svarer personlig vejledning 
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 Vi har fået viden om, hvilke problemtyper, der vægter mest hos deltagerne – og hvilken aktivitet i 

Tilbage til Fremtiden, der har størst indflydelse i forhold hertil: 

o Indenfor spørgsmålskategorien ”Lede dit eget liv” har respondenterne størst problemer 

med ”at løse egne problemer”, når de vurderer sig selv. 42 % vurderer, at Personlig 

vejledning har størst betydning i fht. At løse egne problemer. 

o Indenfor spørgsmålskategorien ”Styr på hverdagen” har respondenterne størst problemer 

med ”åbne sin post”, når de vurderer sig selv. 58 % svarer ”ved ikke”, 29 % svarer ”andet” 

og 13 % svarer ”personlig udvikling” til, hvad der har størst betydning for at åbne post. 

o Indenfor spørgsmålskategorien ”Selvværd og selvtillid har respondenterne størst 

problemer med ”at snakke når du er i klassen”, når de vurderer sig selv. 38 % svarer ”ved 

ikke”, 17 % svarer ”andet” og 17 % svarer ”dialoggruppe”.  13 % svarer ”faglige aktiviteter”, 

hvilket medarbejderne mener handler om, at det er nemmere at snakke fagligt end 

personligt for målgruppen. 

o Indenfor spørgsmålskategorien ”Omgås andre”: har respondenterne størst problemer med 

”at få gode venner (ikke facebook-venner)”, når de vurderer sig selv. Halvdelen svarer ”ved 

ikke”, 38 % svarer ”andet”, mens 4 % svarer ”mad og motion”, 4 % svarer ”ud af huset 

aktiviteter” og 4 % svarer faglige aktiviteter” har størst betydning i fht. Hvad der har størst 

betydning i fht. ”At få gode venner”. 

 

 

Vedr. progression i fht. delmålene 

Ud fra progressionsmåling22 ses følgende: 

Vedr. delmålet ”Styrke evnen til selvledelse” 

Gennemsnitligt ses, at der for alle besvarelser og alle indikatorer indenfor denne kategori sker en positiv, 

mindre stigning fra 3,4 til 3,8 point ud af 5 mulige i løbet af 3 mdr. Der opleves således en positiv, omend 

mindre stigning mht. ”at løse egene problemer”,” at få indflydelse på eget liv”, ”at få et realistisk billede af 

dig selv og dine muligheder”, ”at åbne din post”.  

 

Vedr. delmålet ”Struktureret og stabil hverdag” 

Gennemsnitligt ses, at der for alle besvarelser og alle indikatorer indenfor denne kategori sker en positiv, 

mindre stigning fra 3,4 til 3,8 point ud af 5 mulige i løbet af 3 mdr., ligesom det ses ovenfor. Der opleves 

således en positiv, omend mindre stigning mht. at ”melde afbud til TTF”, ”at betale dine regninger”, ”at 

købe ind hjemme”, ”at lave mad hjemme”, ”at klare din personlige hygiejne”. 

 

 

Vedr. delmålet ”Styrke selvtillid og selvværd” 
                                                           
22

 24 deltagere har deltaget i undersøgelsen i oktober, og 8 heraf har også deltaget i undersøgelsen i januar 2013. Der 
er i progressionsmålingen kun medtaget de 8, der har svaret to gange. undersøgelsesmaterialet er således begrænset 
og alle resultater må derfor tages med forbehold. Der opereres med en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 
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Gennemsnitligt ses, at der indenfor denne kategori sker en positiv, mindre stigning fra 3,3 til 3,6 point ud af 

5 mulige i løbet af 3 mdr. Der ses en stigning for de 3 spørgsmål: ”Evt. at tage din medicin”,” at snakke når 

du er i klassen” og ”at være sammen med andre i klassen”. Vedr. spørgsmålet: ”at tage din telefon” 

fastholdes niveauet. Endelig ses et fald fra 3,6 til 3,3 point ud af 5 mulige vedr. ”at møde op på TTF”, hvilket 

stemmer godt overnes med opgørelsen af mødestabilitet nedenfor. 23  Dette forhold tyder på en vis 

selverkendelse hos respondenterne. 

 

Vedr. delmålet ”Styrke sociale kompetencer” 

Gennemsnitligt ses, at der for alle besvarelser sker en meget lille stigning fra 3,4 til 3,6 point ud af 5 mulige. 

For 3 af de 4 underspørgsmål er der tale om stigning, dvs. vedr. ”at være en god ven”, ”at få gode 

venner(ikke Facebook-venner)”, ”at være sammen med andre”. For underspørgsmålet ”at være sammen 

med andre uden brug af stimulanser” ses en fastholdelse af niveauet på 3,7 ud af 5 mulige point. 

Samlet om ovenstående delmål: 

Der er tale om et lille datamateriale og små udsving, hvorfor analysen af resultaterne skal tages med 

forbehold. Imidlertid er det en væsentlig indikator, at der gennemsnitligt sker positiv stigning på alle 

spørgsmålskategorierne. Med til billedet hører naturligvis, at den gennemsnitlige udvikling dækker over 

respondenter, der oplever positiv udvikling på visse områder og enkelte steder er der også respondenter, 

der oplever negativ udvikling. Kun 13 ud af i alt 144 enkeltsvar på spørgsmål viser negativ udvikling. Hvis 

der ses på alle underspørgsmål og de enkelte respondenters besvarelser, er det spørgsmål, hvor der er 

flest, der har en negativ udvikling spørgsmålet vedr. ”at melde afbud til TTF”, hvor der for 4 af 8 

respondenter ses et fald i pointscoren fra oktober 2012 til januar 2013. Herefter kommer ”at få gode 

venner (ikke facebook venner)” hvor 3 ud af 8 respondenter oplever et fald. Endelig har 2 respondenter 

mht. spørgsmålet ”at være en god ven” et fald, og mht. spørgsmålene ”at få indflydelse på eget liv”, ”at få 

et realistisk billede af dig selv og dine muligheder”, ”at tage din telefon” og ”være sammen med andre uden 

brug af stimulanser” ses, at der for hver er 1 respondent, der oplever et fald (ikke den samme person). 

Der sker hos respondenterne progression på delmålene ”Styrke evnen til selvledelse”, ”Struktureret og stabil 

hverdag”, ”Styrke selvtillid og selvværd” og ”Styrke sociale kompetencer”.  

Vedr. delmålet mødestabilitet 

Deltagere indskrevet i uge 37 er fulgt mht. fremmøde frem til og med uge 50. statistikken viser, at der ikke 

gennemsnitligt er tale om positiv progression i fremmødet i perioden på 14 uger, men derimod om et 

mindre fald. Gennemsnittet er ved start 2,38 fremmødedage om ugen og fremmødet topper midt i 

perioden med gennemsnitligt 3,14 fremmødedage. Herefter falder det gennemsnitlige fremmøde igen til 

1,8 fremmødedage i uge 50. Det totale gennemsnitlige fremmøde for hele perioden er på 52 %. Deltagerne 

møder altså i gennemsnit lidt over halvdelen af tiden.  Dette fald i fremmødet stemmer godt overnes med 

resultaterne af progressionsmålinger vedr. ”at møde op på TTF”, som beskrevet ovenfor. 

Der kan ikke spores sammenhæng mellem antallet af vejledertimer og fremmødet. Forholdet mellem 

antallet af vejledertimer og fremmødet svinger fra 0,27 gennemsnitlige vejledertimer pr. uge med 54 % 

                                                           
23

 De 8 besvarelser fordeler sig med fald for 4, fastholdelse af niveau for 2, stigning for 1 samt 1, der ved 2. besvarelse 
svarer ved ikke. 
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gennemsnitligt fremmøde i den ene ende til 0,75 gennemsnitlige vejledertimer og 15,7 % gennemsnitligt 

fremmøde i den anden ende. 

Progression i fht. delmålet mødestabilitet kan ikke verificeres, og der kan heller ikke spores nogen 

sammenhæng mellem mødestabilitet(delmål) og antallet af vejledertimer (aktivitet). 

 

Vedr. slutmål, udslusningsresultater fra Tilbage til Fremtiden 

 

Udslusningsårsager i figuren ovenfor stammer fra AOF’s egne registreringer. Som det ses, udsluses 28 % til 

uddannelse og 6 % til arbejde. Til sammenligning viser jobcenterets registreringer fra Worbase for den 

samme persongruppe (samme cpr.), at 25 % er udsluset til uddannelse og 3 % er udsluset til arbejde24.  

 

Hvad kan resultaterne give anledning til 
 Da der i svarene på spørgeskemaet vedr. hvad der har betydning for opnåelse af delmål er angivet 

en stor del ”andet”/” ved ikke”, kunne der være grundlag for at undersøge dette nærmere. Dette 

forudsætter en dialog med deltagerne omkring brug af resultaterne og anonymitet. Dette kunne ex. 

gøres i undervisningen ”dialoggruppe”, og evt. efterfølgende kunne spørgeskemaets spørgsmål 

indgå i fokusgruppeinterview. Et fremadrettet ønske om at bruge resultaterne i individuelle 

samtaler sætter yderligere pres på den lovede anonymitet, og kan derfor kun anbefales med 

forudgående accept af deltagerne. 

                                                           
24 Forskellene optræder bl.a. ved at Workbase har registreret 4 til planmæssigt ophør, som AOF har registreret til hhv. uddannelse 

og andet projekt. Denne problematik er generel og omtales også i rapportens resumé m.v. 
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målgr. 3 deltagere i 2011, udsluset senest 1. kvartal 
2012 
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 Drøftelse af, hvordan manglende selverkendelse tackles, herunder drøftelse med deltagerne af 

deres normalitetsbegreb. De måler sig måske op imod de andre på holdet, som har samme 

barrierer.   

 Nærmere overvejelse/ drøftelse med deltagerne af/ undersøgelse af undervisningen 

”dialoggruppe”. Evt. nedprioritering af denne aktivitet og opprioritering af personlig vejledning, 

idet deltagerne tillægger dialoggruppe væsentligt mindre betydning end særligt ”personlig 

vejledning” i fht. opnåelse af delmål. 

 Evt. drøftelse af, hvad den manglende progression i fremmøde skyldes, og af, hvordan fremmødet 

kan øges. 

 Der er umiddelbart tale om forholdsvis høj udslusning til uddannelse, men da der ikke er fastsat 

måltal for udslusning, er det vanskeligt at angive, hvorvidt udslusningen er tilfredsstillende.  

 

Erfaringer med metoden 
I AOF har der været et godt grundlag for at arbejde med metoden – blandt medarbejdere og ledere er der 

stor erfaring i at arbejde systematisk og metodisk, hvilket har præget processen positivt.  I processen blev 

undersøgelsesdesignet lettere tilrettet, idet visse planlagte undersøgelser blev udeladt da tidsforbrug blev 

vurderet ikke at stå mål med udbytte.  

Samlet er erfaringer fra AOF Tilbage til Fremtiden, at virkningsevalueringsmetoden og evaluerings-

projektet:25 

1. Kan udøve en fælles platform for kvalitetsudvikling i aktiveringsindsatsen (AOF) 

2. Kan bruges til at tydeliggøre specialkompetencer i projektviften (AOF) 

3. Har været et godt forum for refleksion over egen praksis 

4. Har givet nye redskaber til dokumentation af pædagogisk praksis 

5. Udgør et godt projektudviklingsredskab 

6. Det har været vigtigt med ekstern sparring dvs. tovholder 

7. Det har været sundt at få nedbrudt de enkelte elementer i den pædagogiske indsats 

8. At værktøjet ikke kan stå alene, da der arbejdes med komplekse problemstillinger hos individer 

9. At der har været for kort tid til progressionsmåling i indsatsen. 

 

 

  

                                                           
25

 Erfaringerne er fremlagt af AOF Tilbage til Fremtiden, medarbejdere og ledere, på sidste kursusdag i 
virkningsevaluering 07.11.12 
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Fokus – ”Fitness – en sund krop” 
Fokus ”Fitness - En sund krop” er et forløb på Fokus daghøjskole. Forløbet Fokus ”Fitness - En sund krop” 

omfatter personer med f.eks. vægtproblemer og/eller problemer med bevægeapparatet. Forløbet består 

dels af obligatoriske fag og dels valgfrie fag. Et af formålene for forløbet er, at deltagerne opnår øget 

sundhed, trivsel og balance. Der er ca. 70-80 deltagere på forløbet og den gennemsnitlige opholdstid for 

alle optagne har Fokus ”Fitness - En sund krop” opgjort til 16 uger, dvs. næsten 4 mdr. Indhold m.v. for 

forløbet fremgår i overskrifter af den grafisk fremstillede programteori nedenfor. 

Programteori er fundamentet for virkningsevaluering, og giver i skematisk form et godt overblik over 

målgruppe, aktiviteter, delmål og slutmål for forløbet. Den skematiske programteori angiver desuden med 

pile de vigtigste sammenhænge mellem enkeltdelene i forløbet samt hvilke forhold der skal være til stede 

(virksomme mekanismer og moderatorer herfor), for at aktiviteter fører til delmål og efterfølgende slutmål.  

Programteorien skildrer medarbejdernes helhedsorienterede syn på sammenhængene i forløbet.  

Figur 5. Programteori for Fokus ”Fitness – en sund krop” 
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Fokus for evalueringen 
Fokus har valgt at koncentrere evalueringen omkring følgende evalueringsspørgsmål:  

Opnår vores kursister optimeret trivsel (delmål) via det individuelle og det kollektive trivselsarbejde 

(aktivitet)i projektet når Fokus’ pædagogiske tilgang og metode/ menneskesyn (moderatorerne er 

anerkendelse, empati, imødekommenhed, respekt og at medarbejderne har fokus på ressourcer) er til 

stede?  Og hvilke aktiviteter i Fokus ”Fitness - En sund krop” har betydning for hvilke delmål? 

 I fht. programteorien fokuseres der således på et udsnit, som det fremgår af figuren nedenfor. I 

figuren er også anført hvordan (med pink) og på hvilken måde (med lys grøn) det undersøges, om 

delelementet af programteorien er indtruffet. På denne måde er den fokuserede programteori 

nedenfor også en overordnet, skematisk angivelse af hvordan evalueringsspørgsmålet undersøges. 

  

Figur 6. Fokuseret programteori for Fokus ” Fitness – en sund krop” 
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Evalueringsmetode 
Til undersøgelse af evalueringsspørgsmålet er der udvalgt en række datakilder, som kort beskrives 

nedenfor. 

 

1. Datakilde: Registreringer 

Verificering af målgruppe: 

Formål: Registreringer er brugt med det formål at verificere, at målgruppen er som beskrevet.  

Metode: Gennemgang af deltagernes problematikker og fordelingen heraf. Gennemgang af deltagernes 

problematikker ud fra jobplaner, december 2012. Der var på dette tidspunkt 80 indskrevne i projektet, hvis 

jobplaner alle blev gennemgået.  

 

2. Datakilde: Spørgeskema  

Spørgeskemaet er udleveret til 46 tilfældige deltagere på Fokus ”Fitness - En sund krop” omkring 01. 

december 2012. På samme tidspunkt (uge 48) var der 73 indskrevne på Fokus ”Fitness - En sund krop”. Den 

gennemsnitlige opholdstid for respondenterne på tidspunktet for udfyldelsen af spørgeskemaet var 4 ½ 

mdr. Fokus oplyser at spørgeskemaet ikke er anonymt. 

Verificering af aktiviteten ”trivselsarbejde” 

Formål: Spørgeskema var planlagt brugt med det formål at verificere deltagernes faktiske deltagelse i 

aktiviteten ”trivselsarbejde”. 

Metode: Det var planlagt at udlevere spørgeskemaet til deltagerne i ”trivselsarbejdet” en konkret dag. 

Spørgeskemaet er dog udleveret tilfældigt til deltagere i Fokus ”Fitness - En sund krop”, og ikke som 

planlagt kun til deltagere på Trivselsværkstedet. Trivselsarbejdet er en valgfri aktivitet på Fokus ”Fitness - 

En sund krop”, og ikke alle deltagere kan forudsættes at deltage i aktiviteten. Det er derfor valgt i denne 

undersøgelse også at se på Fokus’ Fitness’ øvrige aktiviteter, og ikke som det fremgår af den fokuserede 

programteori kun på trivselsarbejdet. 

Verificering af den virksomme mekanisme pædagogisk metode/ menneskesyn 

Formål: Spørgeskema er brugt med det formål at verificere, at deltagerne oplever at Fokus’ pædagogiske 

metode og menneskesyn er til stede.  

Metode: I spørgeskemaet spørges til, om deltagerne oplever Fokus’ pædagogiske metode og menneskesyn, 

konkretiseret ved at underviserne møder deltageren med anerkendelse for det deltageren er og kan, samt 

møder deltageren positivt og med respekt.   

Verificering af at delmål er opnået 

Formål: Spørgeskema er også brugt med det formål at verificere, at delmålene opnås. 

Metode: I spørgeskemaet giver deltagerne deres vurdering af egen udviklingen siden start i forløbet, altså 

en slags retrospektiv progressionsmåling.  
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Verificering af sammenhæng ml. aktiviteter og delmål 

Formål: Spørgeskema er endvidere brugt med det formål, at verificere sammenhæng ml. aktiviteter og 

delmål.  

Metode: I spørgeskemaet spørges åbent og bredt til, dels hvad den enkelte aktivitet har betydet for 

deltagerens udvikling, og dels hvad udvikling i fht. det enkelte delmål skyldes.  

 

3. Datakilde: Interview 

Det var planlagt, på baggrund af de udfyldte spørgeskemaer, at udføre fokusgruppeinterview med en del af 

respondenterne for at nuancere besvarelserne. Fokus ”Fitness - En sund krop” har valgt ikke at gennemføre 

denne del af dataindsamlingen. 

 

4. Datakilde: Statistik 

Verificering af at delmål vedr. mødestabilitet er opnået 

Formål: Statistik er brugt med det formål at verificere, om der er sket positiv udvikling i fht. mødestabilitet. 

Metode: Det var planlagt som stikprøve at indsamle data for 10 tilfældigt udvalgte (de første 10 der 

afsluttes efter 22.11.12) deltageres mødestabilitet ved start og ved slut. Det viste sig, at de første 10, der 

blev afsluttet, alle sammen var blevet afbrudt pga. udeblivelse, hvorfor de fleste havde fravær på næsten 

100 % både ved start og slut. Årsagen til dette forhold var, at projektet på opgørelsestidspunktet lige havde 

foretaget en gennemgang af deltagere mhp. udslusning ved for meget fravær. Opgørelsen viste således ikke 

et retvisende billede. Fokus Fitness – En Sund Krop omlagde derfor kriteriet for udtræk af mødestabilitet til 

i stedet at være de første 10 registrerede deltagere på deltagerlisten (medio december 2012), som havde 

været tilmeldt i min. 5 mdr. 

Verificering af at slutmål opnås 

Formål: Statistik er også brugt med det formål at verificere at slutmålene opnås – dvs. i hvilken 

udstrækning de opnås. 

Metode: Der er benyttet statistik over udslusningsårsager. Fokus har selv opgjort udslusningstallene, og 

disse sammenholdes med udtræk fra Workbase.26  

 

5. Datakilde: Pilotspørgeskema  

I august måned er udført en pilotspørgeskemaundersøgelse, omfattende samtlige 27 kursister, der var til 

stede på morgensamling den konkrete dag. Her går spørgsmålene på deltagerens vurdering af egen trivsel 

psykisk og fysisk, selvværd, fremtidsplan etc. Dvs. at denne undersøgelse giver et øjebliksbillede af 

deltagernes status bl.a. i fht. delmålene. Resultaterne herfra kan bruges til at nuancere besvarelserne af 

                                                           
26 Den generelle problematik desangående omtales indledningsvis i afsnittet ”De deltagende forløb”. 
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ovenstående spørgeskema (omtalt under datakilde 2). Vi forudsætter således, at målgruppen ikke er 

væsentligt forskellig på de to tidspunkter. Det er oplyst fra Fokus, at spørgeskemaet ikke er anonymt. 

 

Resultater 

Besvarelse af evalueringsspørgsmålet 

Evalueringsspørgsmålet var: 

Opnår vores kursister optimeret trivsel (delmål) via det individuelle og det kollektive trivselsarbejde 

(aktivitet)i projektet når Fokus’ pædagogiske tilgang og metode/ menneskesyn (moderatorerne er 

anerkendelse, empati, imødekommenhed, respekt og at medarbejderne har fokus på ressourcer) er til 

stede?  Og hvilke aktiviteter i Fokus ”Fitness - En sund krop” har betydning for hvilke delmål? 

Dette spørgsmål kan på baggrund af evalueringen overordnet besvares med: 

Evalueringen viser, at deltagerne i forløbet opnår optimeret trivsel, men det kan ikke fastslås, at 

trivselsarbejdet er afgørende herfor. Den pædagogiske tilgang/ menneskesyn er positivt til stede for 

deltagerne. Der er opnået indsigt i, hvilke aktiviteter der har betydning for hvilke delmål. 

 

Resultater vedr. målgruppen  

 Fra gennemgang af deltagernes jobplaner, dvs. rådgivers vurderinger, ved vi, at  

o 63 ud af 80 har fysiske problemstillinger 

o 41 ud af 80 har sociale problemstillinger 

o 74 ud af 80 har psykiske problemstillinger 

 Fra pilotspørgeskema, dvs. deltagernes egne vurderinger, ved vi, at  

o 74 % tager medicin 

o  26 % aldrig er tilfredse med deres vægt 

o 33 % i høj grad/ som regel har en hverdag, der er påvirket af deres helbred 

o 52 % i høj grad/ som regel har brug for medicin 

o 41 % sjældent eller aldrig oplever at have et godt selvværd 

Dvs. målgruppen er som beskrevet i programteorien. 

 

Resultater vedr. aktiviteter 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at 

 Ikke alle aktiviteter, der ifølge projektbeskrivelse skulle være obligatoriske, følges af alle. Dette 

gælder opkvalificerende aktiviteter og motion og kostværksted. 

o 5 ud af 41 har ikke deltaget i trivselsarbejdet (valgfri aktivitet) 

o 3 ud af 41 har ikke deltaget i kost/ motion (obligatorisk aktivitet) Heraf angiver 1 at 

motionere derhjemme. De to andre har været hhv. 6-7 mdr. og 1 mdr. på Fokus ”Fitness - 

En sund krop”. 
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o 7 ud af 36 har ikke deltaget i opkvalificerende aktiviteter (obligatorisk aktivitet). Heraf 

angiver 1 at have planer om at deltage. Af de resterende har 4 været på forløbet i 2-3 mdr., 

1 i 6-7 mdr. og 1 i 10 mdr. eller mere. 

Aktiviteterne kan således ikke fuldt ud verificeres. 

 

Resultater vedr. virksom mekanisme 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at  

 

 96 % oplever at blive mødet positivt og med respekt (”lidt” eller ”meget”) 

 Samlet oplever 93 %, at underviserne anerkender dem for det de er og det de kan (”lidt” eller 

”meget”) 

Den virksomme mekanisme er således til stede. 

 

Resultater vedr. delmål 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at  

 

 Samlet har 87 % oplevet at have fået bedre trivsel siden start i Fokus ”Fitness - En sund krop” (”lidt” 

eller ”meget”). 

 47 % har fået bedret deres samarbejdsevner (”lidt” eller ”meget”). 

 Samlet har 77 % oplevet at have fået bedre handlekompetencer/ livsmestring siden start i Fokus 

”Fitness - En sund krop” (”lidt” eller ”meget”). 

 44 % er kommet nærmere en fremtidsplan. (42 % ”lidt” og 2 % ” meget”) 

Der er sket en udvikling vedr. delmål for deltagerne i forløbet og delmålene kan således verificeres. 

 

Resultater vedr. sammenhænge mellem delmål og aktiviteter 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at  

 

 for opnåelse af delmålet ”bedre trivsel” tillægger deltagerne aktiviteten motion/ kost stor 

betydning, mens aktiviteten trivselsarbejde ikke direkte nævnes særskilt. Dette kan dog også 

skyldes, at kost/ motion er mere konkrete aktiviteter end den paraply af aktiviteter, som 

trivselsarbejde omfatter. Ligeledes nævnes vejledere/ undervisere positivt, og der kan evt. her 

tænkes på ex. individuelle samtaler, der i programteorien er indeholdt i trivselsarbejdet.  

 I fht. delmålet øget samarbejdsevne tillægger deltagerne trivselsværkstedet en vis betydning  

 I fht. delmålet øget handlekompetence/ livsmestring tillægger deltagerne træning og trivselsarbejde 

bredt en vis betydning  

 for at få en plan for fremtiden tillægger deltagerne fremtidsværkstedets aktiviteter, herunder i 

særlig grad praktik, betydning. 
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 Det sociale miljø - og dermed den virksomme mekanisme ”pædagogiske tilgang/ metode” - er vigtig 

i fht. opnåelse af delmålene øget trivsel, øget samarbejdsevne og øget handlekompetence/ 

livsmestring. 

Der er således opnået viden om, hvilke aktiviteter i Fokus ”Fitness - En sund krop”, der har betydning for 

delmålene. 

 

Resultater vedr. hvad aktiviteterne bredt fører med sig 

Fra spørgeskemaundersøgelsen ved vi, at  

 Sammenfattende ser deltagerne trivselsarbejdet som betydningsfuldt i fht. selvværd, som også er 

et delmål i den samlede programteori. 

  Sammenfattende ser deltagerne motion og kostværksted som betydningsfuldt i fht.  optimeret 

sundhedstilstand. Dette var også i programteorien, naturligt nok, forventet. 

 Sammenfattende er der intet overraskende i, at deltagerne ser opkvalificerende aktiviteter som 

betydningsfulde i fht. deres kompetenceudvikling.  

 

Resultater vedr. mødestabilitet 

Fra stikprøveudtræk af fremmøderegistreringer ved vi, at  

 Det gennemsnitligt fremmøde i deltagernes første måned var 64 % og deres gennemsnitlige 

fremmøde 5 måneder senere var 79 %. Dette viser således en stigning for mødestabilitet på 15 % 

på 5 mdr. for deltagere – vel at mærke for de, der har gennemført de første 5 mdr. Hvis deltagere, 

der er afsluttet de første 5 mdr. tælles med, vil fremmødeprocenten naturligt være lavere27. 

Fremmødet er ikke overvældende højt, hverken ved start eller slut, set i lyset af, at bl.a. de, der er 

udsluset pga. for meget fravær, ikke er talt med. 

Med de metodiske forbehold ses altså en positiv progression i mødestabilitet og delmålet kan verificeres. 

 

Resultater vedr. slutmål 

Fra udslusningsstatistikken ved vi, at 

 Slutmålene har Fokus ”Fitness - En sund krop” angivet til at være uddannelse, job og pension med 

livskvalitet.  

 20 % af udslusningerne i første 3 kvartaler af 2012 er til job og uddannelse ifølge Fokus’ egne 

opgørelser 

 Der er ikke sket udslusning direkte til pension, men som det ses af nedenstående udsluses 14 % til 

sygdom/ udredning: 

 

                                                           
27

 Som beskrevet under datakilde 4, viste første stikprøve et fravær på næsten 100 %. 
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Til sammenligning viser Jobcenterets tal for udslusningen 2011 hentet fra Workbase, at 6 % er udsluset til 

uddannelse og 2 % er udsluset til job. Den generelle problematik omkring udslusningstallenes validitet er 

omtalt indledningsvis i afsnittet ”De enkelte forløb”. 

 

Hvad kan resultaterne give anledning til 
 Overvejelse vedr. øget opfølgning på deltagernes faktiske deltagelse i obligatoriske aktiviteter/ 

ændre i projektbeskrivelsen, så aktiviteterne ikke fremgår som obligatoriske 

 Fastholdelse af det sociale miljø / menneskesyn/ pædagogisk metode 

 Overvejelse om, hvorvidt øget indsats i fht. delmålet ”fremtidsplan” er mulig. Deltagerne angiver at 

særligt praktik er vigtig i forhold hertil. 

 Fortsat fokus på motion/ kostværksted, idet det angives som betydningsfuldt i fht. at opnå 

optimeret trivsel og optimeret sundhedstilstand, hvilket er væsentligt for målgruppen, som her har 

væsentlige problematikker 

 Fortsat opfølgning i fht. fremmøde og evt. arbejde på at øge denne. Opfølgning kan evt. 

indarbejdes ved at måle alle deltageres mødestabilitet ved start (første måned) og ved slut 

(individuel). 

 Da der ikke er fastsat konkrete måltal for udslusningen, er det vanskeligt at angive, hvorvidt 

udslusningsprocenten er tilfredsstillende. 

2% 
6% 

14% 

8% 

6% 

24% 

14% 

26% 

Fraflyttet kommunen      

Arbejde   

Uddannelse       

Individuel virksomhedstræning 

Barsel/graviditet  

Ej kommet rigtigt i gang/ stort 
fravær / udeblivelse 

Sygdom/udredning 

Hjem til aktiveringsfri periode   

Udslusning Fokus "Fitness – en 
sund krop", 01.01.12 -16.09.12 

Tallene stammer fra Fokus Fitness' egne opgørelser og dækker ledige match 
2 deltagere i Fokus Fitness i perioden 01.01.12 - 16.09.12 
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Erfaringer med metoden 
Det har voldt medarbejderne på Fokus ”Fitness - En sund krop” problemer at arbejde med 

virkningsevalueringsmetoden. Årsagen til vanskelighederne skyldtes i stor udstrækning en bekymring for at 

miste nuancer ved at ”presse” det helhedsorienterede forløb ned i kasser og rammer. Desuden ønskede 

medarbejderne at se nærmere på ”metaperspektivet” som virksom mekanisme, og hvilken betydning 

metaperspektivet har for deltagernes udvikling. Det viste sig at være meget svært for medarbejderne at 

konkretisere og dermed operationalisere begrebet metaperspektivet, som de selv betragtede som abstrakt.  

Fokus ”Fitness - En sund krop” ønskede selv at udarbejde evalueringsdesign mhp. udbredelse til flere forløb 

i daghøjskolen. 

Fokus ”Fitness - En sund krop” afprøvede i processen et omfattende spørgeskema (tidligere omtalt under 

datakilde 5), som havde til formål at belyse metaperspektivet oplevet fra deltagernes side. Ved drøftelser 

med Fokus ”Fitness - En sund krop” relativt sent i processen blev det klart, at der med metaperspektiv 

hovedsageligt blev tænkt på aktiviteter i programteoriens forstand, og at det væsentlige som virksom 

mekanisme i stedet var den pædagogiske tilgang og metode/ menneskesyn, som underviserne 

viderebringer i Fokus ”Fitness - En sund krop”. Samtidig blev det klarlagt, at visse aspekter med det 

foreliggende datamateriale manglede at blive belyst tilstrækkeligt. Der blev derfor opstillet et nyt 

undersøgelsesdesign med udgangspunkt i den nu pressede tidsplan. Undersøgelserne er ikke udført som 

planlagt på alle punkter, og det har derfor været nødvendigt at ændre undersøgelsens fokus en smule i fht. 

det opstillede evalueringsspørgsmål28. Det samlede undersøgelsesdesign fremgår af det ovenstående. 

Samlet er erfaringer fra Fokus ”Fitness - En sund krop”, på trods af ovenstående frustrationer, at 

virkningsevaluerings-metoden og evalueringsprojektet er værdifuldt. Dette konkretiserede medarbejdere 

og leder fra forløbet på den afsluttende kursusdag i virkningsevaluering i følgende punkter: 

1. Kortlægning af de virksomme mekanismer er værdifuldt 

2. Det giver værdi at definere delmål og give dem ”status”   

3. Godt at gøre målinger/ værktøjer brugbare i hverdagen  

4. Godt at nuancere udslusningsstatistik, hvor delmål synliggøres  

5. Det har været vigtigt at lægge meget energi i programteorien  

6. Arbejdet har givet mulighed for bevidstgørelse og i talesættelse 

7. Arbejdet med udvikling af programteorien har givet rigtig gode refleksioner 

Ligeledes har Fokus ved projektafslutning oplyst, at der handles konkret i fht. punkterne under ”Hvad kan 

resultaterne give anledning til”. 

  

                                                           
28

 Bl.a. er der set på alle aktiviteter og ikke kun på trivselsarbejdet 
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Projektafsnittet – Kontrasten 
Kontrasten omfatter kontanthjælpsmodtagere match 2, der på sigt kan komme på arbejdsmarkedet, men 

hvor svag selvtillid, fysisk sårbarhed, personlige problemer eller manglende netværk blokerer. Forløbet 

omfatter ca. 48 personer . Der er løbende optag, og gennemsnitstiden på forløbet er 154 dage, dvs. lidt 

over 5 mdr.29  

 

Programteori er fundamentet for virkningsevaluering, og giver i skematisk form et godt overblik over 
forløbet i form af målgruppe, aktiviteter, delmål og slutmål for forløbet. Den skematiske programteori 
angiver desuden med pile de vigtigste sammenhænge mellem enkeltdelene i forløbet samt hvilke forhold 
der skal være til stede (virksomme mekanismer og moderatorer herfor), for at aktiviteter fører til delmål og 
efterfølgende slutmål.  
 
Figur 7. Programteori for Kontrasten, Projektafsnittet, Jobcenter 
Aalborg

 

                                                           
29

 Opgjort for deltagere i 2011, som er stoppet senest 1. kvartal 2012. 
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Fokus for evalueringen 
Kontrasten har valgt at koncentrere evalueringen omkring følgende evalueringsspørgsmål:  

”Fører startsamtale og gruppeopfølgning (aktiviteter) til aktiv deltagelse i forløbet og positiv udvikling 

(delmål), hvis der er motivation, lyst og ejerskab (virksomme mekanismer) til stede? Og fører dette til 

indsats nærmere arbejdsmarkedet (slutmål)?” 

 I fht. programteorien fokuseres der således på et udsnit, som det fremgår af figuren nedenfor. I figuren er 

også anført hvordan (med pink) og på hvilken måde (med lys grøn) det undersøges, om delelementet af 

programteorien er indtruffet. På denne måde er den fokuserede programteori nedenfor også en angivelse 

af, hvordan evalueringsspørgsmålet undersøges. 

Figur 8. fokuseret programteori for Kontrasten, projektafsnittet, Jobcenter Aalborg 
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Evalueringsmetode 
Til undersøgelse af evalueringsspørgsmålet er der udvalgt en række datakilder, som kort beskrives 

nedenfor. 

 

1. Datakilde: Deltagerlister 

Verificering af målgruppe: 

Formål: Gennemgang af deltagerliste er brugt med det formål at verificere målgruppen. Er deltagerne 

indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2, og har de sagt ja til tilbuddet - har de beskrevne 

problematikker? 

Metode: Gennemgang af deltagerliste mhp. om nogen falder udenfor beskrivelsen af målgruppen? 

Gennemgang af alle deltagere i august, september og oktober måned.  

 

2. Datakilde:  registreringer 

Verificering af aktiviteter: 

Startsamtale 

Formål: Registreringer er brugt med det formål at verificere, at startsamtale har fundet sted for deltagerne.  

Metode: Alle har som udgangspunkt startsamtale senest 2 dage efter start (som hovedregel inden start, for 

enkelte kan der pga. falddato ske start og herefter startsamtale indenfor de første 2 dage). Der udfærdiges 

samarbejdskontrakt med angivelse af udviklingspunkter i forbindelse med startsamtale. Hvis der foreligger 

samarbejdskontrakt har der altså været en startsamtale. Hvis der ikke foreligger samarbejdskontrakt/ der 

sker undtagelser i fht. ovenstående, skal dette registreres. 

Gruppeopfølgning 

Formål: Registreringer er brugt med det formål at verificere, at aktiviteten gruppeopfølgning har fundet 

sted for deltagerne. 

Metode: Hvis gruppeopfølgning aflyses, skal dette registreres i en udvalgt periode. Dette er sket i august, 

september og oktober måned.  Hvorvidt den enkelte deltager har deltaget i gruppeopfølgning verificeres 

ved spørgsmål i spørgeskema til deltageren.  

Verificering af sammenhæng mellem virksom mekanisme og progression i fht. delmål 

Formål: Registreringer er brugt med det formål at underbygge deltageres status vedr. de virksomme 

mekanismer motivation/ lyst / ansvar (ejerskab) ved start i projektet. 

Metode: Medarbejderne har i forbindelse med startsamtaler registreret, hvorvidt deltageren ved start 

”tager ejerskab”. Dette er vurderet ud fra følgende kriterier opstillet af medarbejderne:  

 Gruppen som tager ejerskab er mødestabile, og møder op selv når de har det svært. Derudover er 

gruppen kendetegnet ved allerede til startsamtale at udtrykke et personligt behov for at komme 

videre i sin livssituation.  
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 Gruppen som ikke tager ejerskab er gennemgående meget ustabile og har mange udeblivelser. 

Denne gruppe er også kendetegnet ved, at der allerede ved startsamtalen enten var store tegn på 

manglende motivation eller evne i forhold til at profitere af et aktiveringsforløb. 

 

 

3. Datakilde: Spørgeskema  

Verificering af moderatorer og virksomme mekanismer  

Formål: Spørgeskema er brugt med det formål, at verificere, hvorvidt de virksomme mekanismer 

(Motivation, lyst og ansvar /ejerskab) er til stede. 

Metode: Dette indgår i det spørgeskema, der også bruges til at måle progression på delmål – se nedenfor.  

 

Verificering af delmål 

Formål: Spørgeskema er brugt med det formål, at verificere, hvorvidt delmålene ”aktiv deltagelse i 

forløbet” og ”fastholde deltagerne i forløbet / at der sker progression i positiv udvikling” er opnået. 

Metode: Spørgeskema til deltagerne hver 2. måned – ved sammenligning ses, hvorvidt delmålet vedr. 

progression er opnået. Der spørges også til, hvad progressionen skyldes, for at spore sammenhæng ml. 

startsamtale, gruppeopfølgning og delmål. Deltagerne svarer på spørgsmål ang. faktisk deltagelse i 

gruppesamtaler (aktivitet), virksomme mekanismer samt delmål. Medarbejderne svarer samtidig på 

udvalgte spørgsmål via samme spørgeskema30. Spørgeskemaerne er ikke anonyme, hvilket deltagerne på 

forhånd er informerede om. 

 

4. Datakilde: Statistik 

Slutmål 

Formål: Statistik er brugt med det formål at verificere slutmålene. 

Metode:  Udslusningstal stammer fra kvartalsvise målstyringsrapporter, opgjort af kontrasten.  

  

                                                           
30

 Det blev efter indsamling af deltagernes første spørgeskemamåling besluttet at supplere med medarbejdernes 
vurdering. Første måling blev suppleret med medarbejderens vurdering på udvalgte punkter (faktuelle forhold som 
kunne tjekkes tilbage i tid). Ved de efterfølgende målinger er dette udbygget med yderligere vurderinger fra 
medarbejdernes side i fht. det eksisterende spørgeskema til deltagerne. Rent praktisk er dette foregået ved at 
medarbejderen på deltagerens udfyldte spørgeskema ved udvalgte spørgsmål sætter rød ring om egen vurdering, 
mens deltagerens svar fremgår ved kryds. 
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Resultater 
Evalueringsspørgsmålet var: ” Fører startsamtale og gruppeopfølgning (aktiviteter) til aktiv deltagelse i 

forløbet og positiv udvikling (delmål), hvis der er motivation, lyst og ejerskab (virksomme mekanismer) til 

stede? Og fører dette til slutmålene (indsats nærmere arbejdsmarkedet etc.)?” 

Resultaterne viser, at spørgsmålet kan besvares med:  

Det er sandsynliggjort, at formodningen i evalueringsspørgsmålet er korrekt. Meget indikerer, at 

startsamtale og gruppeopfølgning (aktiviteter) fører til aktiv deltagelse i forløbet og positiv udvikling 

(delmål), hvis der er motivation, lyst og ejerskab (virksomme mekanismer) til stede - og at dette fører til 

slutmålene(indsats nærmere arbejdsmarkedet etc.) 

Det at have fast kontaktperson (og dermed indirekte aktiviteten startsamtale og gruppeopfølgning, hvor 

kontakten sker)og tillid og tryghed er af væsentlig betydning for at der sker positiv udvikling for deltagerne. 

Deltagerne er tilfredse med projektet og har dermed lyst og motivation. Vi har set, at der sker udvikling i 

fht. delmålene i projektet og at slutmålene nås i fht. målstyringen. 

 I det følgende ses på resultater i fht. forløbets enkeltdele/ programteorien. 

 

Vedr. målgruppe 

Gennemgang af deltagerliste for august, september og oktober viser, at alle deltagere er match 2 målgr. 3. 

Alle deltagere er af projektets medarbejdere vurderet på baggrund af jobplanens beskrivelse af 

problematikker og deres match med projektet. Alle deltagere tilhører den beskrevne målgruppe. Ud fra 

første spørgeskemamåling på deltagerne ved vi, at 69 % er under 30 år og 31 % over 30 år. Den 

gennemsnitlige opholdstid for respondenterne er ud fra medarbejdernes oplysninger på første 

spørgeskemamåling 4 måneder31. Det er verificeret, at målgruppen er som beskrevet i programteorien. 

Vedr. Aktiviteter 

Startsamtale: Alle nystartede i august, september og oktober har deltaget i startsamtale indenfor den 

første uge på Kontrasten, og har udarbejdet en samarbejdskontrakt. 

Gruppeopfølgning: Projektet har registreret, at der i august, september og oktober måned er afholdt 11 

gruppeopfølgninger ud af 13 mulige. Der har således været 2 aflysninger pga. kursus og personalemøde, 

hhv. 10.09.12 og 24.09.12. Ud af spørgeskemaerne kan vi se, at alle ved første måling ultimo august har 

deltaget mindst 1 gang, halvdelen har deltaget alle de 4 mulige gange. Det er således verificeret at 

aktiviteterne har fundet sted som beskrevet i programteorien. 

Vedr. moderatorer og virksomme mekanismer (Motivation, lyst og ansvar /ejerskab) 

Ud fra deltagernes første spørgeskemamåling32 ultimo august ved vi, at  

                                                           
31

 Deltagerne har i øvrigt ved 1. måling rimeligt -  og ved 2. måling fuldt ud styr på, hvor længe de har været på 
Kontrasten (deltagernes svar stemmer overens med medarbejdernes). 
32 På første spørgeskemamåling indkom 34 svar hvoraf 2 er blanke, dvs. 32 besvarede. Da antallet af respondenter, 

der også har svaret på 2. og 3. måling er mindre end de, der kun har svaret på 1. måling, er det valgt at behandle visse 

forhold (de, der ikke omhandler progression som væsentligste element) ud fra 1. måling.  
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 Den virksomme mekanisme ”motivation, lyst og ansvar/ ejerskab” er til stede: 

o 94 % af deltagerne deltager aktivt i mandagsmøderne. 

o 72 % vurderer, at de selv møder stabilt (”stabilt og næsten ikke noget fravær” og ”helt 

stabil”). 

o 87 % har højest haft 4 dages fravær de sidste 4 uger. 

o En lille overvægt (59 %) svarer ja til, at de er i stand til at ændre deres liv (der er her en 

overvægt af under 30 årige). 

o 85 % er tilfredse med at deltage i projektet (de under 30 årige er mere tilfredse end de 

over 30 årige). 

o 53 % svarer ”jeg har et mål og gør noget konkret for at nå det” (64 % af de under 30 årige 

har et mål og gør noget konkret for at nå det. Dette gør sig kun gældende for 30 % af de 

over 30 årige). 

o Det ser samlet ud til, at de under 30 årige i højere grad end de over 30 årige har lyst/ 

motivation og tager ansvar og ejerskab. 

 

 Den virksomme mekanisme Relationsdannelse er til stede:  

o 81 % svarer at ”tillid og tryghed” og ”at jeg har en fast kontaktperson” har ”stor 

betydning” (den højeste svar kategori). 

o Der er en smule forskel ml. aldersgrupperne i, hvad de vægter højest. 

Fra første spørgeskemamåling sammenholdt med anden spørgeskemamåling ultimo oktober (og hvor det 

er nævnt også 3. måling medio december) ved vi, at  

 Den virksomme mekanisme ”relationsdannelse” er yderligere verificeret ved 2. måling: 

o Betydningen af ”tillid og tryghed” og ”fast kontaktperson” er fortsat er stor ved 2. måling33 . 

 

 Derimod kan den virksomme mekanisme ”Motivation, lyst og ansvar/ ejerskab” ikke mht. alle 

indikatorer yderligere verificeres ved 2. / 3. måling: 

o Der er fra 1. til 2. måling sket en stigning fra 85 % til 95 %, der er ”tilfredse” eller ”meget 

tilfredse” med at deltage i projektet, hvilket understøtter at ”Motivation, lyst” er til stede. 

Undersøgelsen er ikke anonym, hvilket kan have indflydelse på svarene, det er derfor værd 

særligt at bemærke, at der er sket en stigning på 10 % i tilfredsheden på 2 mdr.  

o Der er sket et fald mht. hvor mange, der mener, at de kan ændre deres liv: dette ses både 

hos respondenterne, der har svaret på de 2 første målinger og særskilt hos den del af 

respondenterne, der har svaret på alle 3 målinger.  

o Medarbejderne vurderer, at der er sket et fald i fraværet. Dette ses både i fht. 

datagrundlaget for alle 3 målinger samt det lidt større datagrundlag, der kun omfatter 1. og 

2. måling. Dette forhold behandles yderligere under delmål nedenfor. 

 

 Vi har fundet frem til, hvad deltagerne synes har betydning for positiv udvikling af delmål: 

o Deltagerne peger på dele af programteoriens virksomme mekanismer samt indirekte på 

aktiviteten gruppeopfølgningssamtaler: 

                                                           
33

 Og dette gælder også, hvis der kun ses på de 15 deltagere, der har svaret på alle 3 målinger. 
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 Ved begge de to første målinger34 er topscorerne ”tillid og tryghed i 

projektet” og ”at jeg har en fast kontaktperson”.  Betydningen af ”at der 

bliver fulgt op på udviklingspunkter og aftaler på mandagsmøderne” stiger 

i betydning, hvilket synes naturligt i fht. at en udvikling sættes i værk.   

 

 

Fra medarbejdernes vurderinger vedr. ejerskab ved deltagernes start ved vi, at 

 Ud af 72 nystartede i de første tre kvartaler af 2012 har 42, svarende til 58 %, taget 

ejerskab ved start, og hverken de, der har taget ejerskab eller de, der ikke har taget 

ejerskab har indenfor det kvartal, de er startet, flyttet gruppe. Det ser altså ud til at 

kræve længere tid end de højest 3 måneder, der er målt på, at gå fra ikke at tage 

ejerskab til at tage ejerskab.  

Vedr. delmål 

Der er foretaget i alt 3 spørgeskemamålinger med 2 måneders mellemrum. Ved første måling indkom 32 

besvarelser, 23 heraf besvarede også måling 2, 2 måneder senere. I alt 15 heraf har besvaret også 3. 

måling, igen 2 mdr. senere. Da datagrundlaget for alle 3 målinger således er forholdsvis beskedent, er det 

for visse forhold valgt kun at se på de første 2 målinger, for dermed at sikre større validitet af resultaterne. 

Med udgangspunkt i de to første spørgeskemamålinger35 på deltagere ved vi, at 

 Delmålet progression er verificeret: Der er overordnet sket en positiv udvikling for deltagerne:  

o Medarbejderne angiver, at tilstedeværelsen på gruppemøderne er steget: Den 

gennemsnitlige tilstedeværelse på mandagsmøderne er steget fra 2,8 gange ved første 

måling til 3,4 ved anden måling.36 37  

o Den aktive deltagelse på møderne er steget: Deltagerne mener selv, de er blevet mere 

aktive på møderne fra 1. til anden måling: 61 % svarer ved første måling, at de ”både lytter 

og siger noget på mandagsmøderne” (øverste kategori af 4), mens denne svarkategori er 

steget til 73 % ved 2. måling.38  

o Deltagerne vurderer i langt højere grad ved 2. end ved første måling, at der er sket en 

positiv udvikling for dem siden start: Den øverste svarkategori af 5 er ”ja, meget” og denne 

svarkategori stiger fra 43 til 70 % fra 1. til 2. måling, mens de øvrige svarkategorier er 

                                                           
34

 Der er forholdsvis minimale udsving ved ml. 1. og 2. måling mht. hvor meget forskellige angivne faktorer hjælper til 
en positiv udvikling. 
35 Der er 23 besvarelser som hver har svaret 2 gange (hhv. 27.08.12 og 29.10.12).  
36

 De to aflysninger af mandagsmøder hhv. 10.09.12 og 24.09.12  har ikke indflydelse på målingernes tilbageskuen på 
de sidste 4 ugers fremmøde (målingerne fandt sted 27.08.12 og 29.10.12). 
37 Tredje målings medarbejder vurdering viser også gennemsnitligt 3,4 fremmøder af 4 mulige, altså ingen udvikling 

fra 2. til 3. måling. 
38

 For respondenterne for alle 3 målinger ses også i anden måling 73 %, mens tredje måling viser 67 % der både lytter og siger 

noget. Imidlertid er datamaterialet forholdsvis lille. I faktiske tal er der i fht. 2. måling 1 person mere der svarer kategori 3 (”jeg 

lytter og siger noget, når der bliver spurgt”), og 2 færre, der svarer kategori 4 (”jeg både lytter og siger noget”) i fht. 3. måling. 
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faldet. At der er sket en positiv udvikling understøttes af, at der ved respondenterne, der 

har svaret på alle 3 målinger, ses en stigning fra 40 % ved 1. måling til 67 % ved anden 

måling til 73 % ved 3. måling på svaret ”ja, meget” 

o Deltagerne er kommet nærmere arbejde/ uddannelse: Der er sket en stigning i fht. Hvor 

mange, der mener, at de er kommet nærmere arbejde/ uddannelse: den øverste 

svarkategori af 5 er ”ja, meget” og denne svarkategori stiger fra 9 til 30 % fra første til 

anden måling, mens de øvrige svarkategorier falder. At der er sket en positiv udvikling 

understøttes også af besvarelserne fra de deltagere, der har svaret på alle 3 målinger39.  

 

o Medarbejderne vurderer, at der er sket et fald i fraværet. Deltagere og medarbejdere er 

dog ikke enige om, hvor meget fravær, deltagerne har haft.  Deltagerne vurderer ved de 2 

første målinger gennemsnitligt, at de har haft mindre fravær end medarbejderne vurderer. 

Samtidig vurderer deltagerne, at der fra 1. til 3. måling er sket en stigning i fraværet, mens 

medarbejderne vurderer, at der er sket et fald i fraværet. Tilsvarende forhold ses, når der 

ses på det lidt større datagrundlag, der kun omfatter 1. og 2. måling. Ved 3. måling er der 

stort set enighed ml. deltagerne og medarbejderne om omfanget af fraværet40, hvilket 

tyder på, at der for deltagerne har været tale om en erkendelsesproces i fht. eget fravær. 

At der er tale om en erkendelsesproces understøttes af, at deltagerne, der har svaret på 

alle 3 målinger, er forholdsvis konstante i deres vurdering af egen stabilitet/ ustabilitet, 

selvom de vurderer det faktiske fravær som stigende.  Deltagerne bliver altså i forløbet 

mere kritiske i fht. vurdering af, hvad der skal til for at kunne betegnes som stabil. 

 

o Der er ud fra medarbejdernes vurdering sket en stigning i andelen, der har et mål og gør 

noget konkret for at nå det. Ved respondenterne, der har svaret på alle 3 målinger ses fra 

medarbejdernes side en stigning fra 0 til 60 % i den øverste kategori ”Jeg har et mål, og gør 

noget konkret for at nå det”. Deltagernes vurdering for denne kategori har et fald fra første 

til anden måling: fra 60 til 38 % og igen en stigning ved 3. måling til 60 %. Deltagernes 

vurdering er således ved start meget mere positiv end medarbejdernes, men ændrer sig til 

at blive helt sammenfaldende med medarbejdernes vurdering ved 3 . måling. Det indikerer, 

at der er sket en erkendelsesproces for deltagerne.41 

 

 På nogle punkter kan positiv udvikling ikke spores hverken efter de to målinger eller efter alle 3 

målinger, dvs. over en periode på 4 mdr.: 

o Der er sket et fald mht. hvor mange, der mener, at de kan ændre deres liv: dette ses både i 

datagrundlaget for de 2 første målinger og særskilt i datagrundlaget for alle 3 målinger. Der er 

                                                           
39

 Fra 1. til 3. måling ses en stigning på de to øverste kategorier (”Ja, lidt” og ”ja, meget”) mens de øvrige kategorier falder. 
40

 Når der ses på respondenterne, der har svaret på alle 3 målinger ses, at andelen, der højest har haft 4 dages fravær indenfor de 

sidste 4 uger, ifølge deltagernes besvarelser, er faldet fra 93 % ved første måling til 73 % ved 3. måling. Medarbejdernes besvarelser 

viser en stigning i andelen af deltagere, der højest har haft 4 dages fravær i de sidste 4 uger. Her ses en stigning fra 60 % ved første 

måling til 73 % ved tredje måling. De øvrige deltagere har haft mere end 4 dages fravær. 
41

Når der ses særskilt på deltagernes besvarelser fra 1. og 2. måling (altså det større antal respondenter der har svaret 
på første og anden, men ikke nødvendigvis 3. måling) ses der gennemsnitlig ingen udvikling i fht. om deltagerne har en 
konkret plan for praktik/ arbejde/ uddannelse. Medarbejderne har kun svaret på dette spørgsmål i 2. måling og 3. 
måling. 
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fra 1. til 2. måling sket et fald mht. hvor mange der svarer ”ja” til at de er i stand til at ændre 

deres liv: fra 65 til 59 %. Faldet ses også for respondenterne, der har svaret på alle 3 målinger: 

ved første måling svarer 87 % ”ja”, ved 2. måling er andelen faldet til 57 % - og niveauet fra 2. 

måling fastholdes ved 3. måling.  

 

Vedr. sammenhæng ml. aktivitet og delmål  

Fra spørgeskemamålinger på deltagere ved vi, at 

 Fast kontaktperson tillægges stor betydning af deltagerne i fht. positiv udvikling i alle 3 målinger, og 

møderne med denne finder sted på mandagsmøderne (gruppeopfølgningsmøder). Ved 

respondenterne, der har svaret på alle 3 målinger ses, at betydningen af ”at der bliver fulgt op på 

udviklingspunkter og aftaler på mandagsmøderne” er stigende gennem de tre målinger (kategori 4 

”stor betydning” stiger fra 27 % til 67 %). Samarbejdskontrakt med aftaler om udviklingspunkter 

opstilles i forbindelse med startsamtale. Der er derfor indikationer på, at der er sammenhæng ml. 

aktiviteterne og delmål. 

 

Vedr. slutmål 

Udslusningsårsagerne for Kontrastens deltagere, som er stoppet indenfor de første 3 kvartaler af 2012 ses 

af følgende figur: 

Kontrasten udslusninger 1.,2. og 3. kvartal 2012 

 

26% 

31% 7% 

5% 

17% 

2% 
12% 

Selvforsørgelse (job og 
uddannelse)  

Individuel Virksomhedstræning, 
dvs. fuldtids praktik  

Til andre forløb 

Varighed 

Uafklaret  

Flyttet 

Sygdom, fritagelse, behandling 
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Som det ses er 26 % af de udslusede i de første 3 kvartaler i 2012 udsluset til selvforsørgelse i form af job/ 

uddannelse. Tallene stammer fra Kontrastens opgørelser som bruges i forbindelse med målstyring. Til 

sammenligning var udslusningen til job/ udannelse i 201142 ifølge Projektafsnittets opgørelse 17 %. 

Den forholdsvis store udslusning på 31 % til Individuel Virksomhedstræning, er et udtryk for at deltagerne i 

de tilfælde har været i stand til at overgå til fuldtids praktik i en virksomhed. 

For at vurdere, hvorvidt udslusningen er tilfredsstilende, kan der sammenlignes med måltallene indeholdt i 

målstyringsaftalen for 2012: 

Kontrasten 
 
Indsatsområde 

Målstyringsaftale 2012 
 
 

Udslusning 1. 2. og 3. 
kvartal 

 
Indsats nærmere 
arbejdsmarkedet/ uddannelse 
behandling 
 
 
 
 

10 hvert kvartal 
 
 
  
 
 
 

26 udsluset til indsats nærmere 
arbejdsmarkedet (herunder 2 
henvist til Afklaringsforløbet, 1 
til Sundhedsprojektet, 13 til 
Individuel 
Virksomhedstræning) og 2 i 
behandling, i alt 28 personer,  

Praktik 
 
 

16 løbende i praktik (første kvartal 
dog 10-12) 
 

I gennemsnit 15 personer i 
praktik gennem det enkelte 
kvartal43 

 

Som det ses er måltallet for Kontrasten, at 10 personer pr. kvartal udsluses til indsats nærmere 

arbejdsmarkedet / uddannelse/ behandling. Kontrasten har opgjort, at der på de første 3 kvartaler af 2012 

har været i alt 28 udslusninger nærmere arbejdsmarkedet/ uddannelse/ behandling, hvilket svarer til et 

gennemsnit på lidt over 9 personer pr. kvartal. Målstyringen vedr. indsats nærmere arbejdsmarkedet/ 

uddannelse/ behandling er altså næsten nået. 

Mht. praktik har der i gennemsnit været 15 deltagere i praktik igennem kvartalet. I første kvartal blev 

måltallet pga. mindre personale i projektet nedsat til 10-12 praktikker. Dette skaber et gennemsnitligt 

måltal for de 3 kvartaler på 14 praktikker, og med et faktisk opnået antal praktikker på gennemsnitligt 15 

praktikker i kvartalet er det tilpassede måltal nået. Slutmålene er således nået. 

  

                                                           
42

 Dvs. deltagere i 2011, som er udsluset i 2011 eller senest i første kvartal 2012. 
43

 Der er en usikkerhed omkring opgørelsesmetoden. Tallene er opgjort af Kontrasten og i fht. måltallet skal der være 
16 på ethvert tidspunkt, mens opgørelsen er lavet ud fra hvor mange i alt, der har været i praktik gennem kvartalet. 
Der er således mulighed for, at det reelle løbende antal praktikker er lavere end det opgjorte. 
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Hvad kan resultaterne give anledning til: 

 Det ser ud til, at de under 30 årige i højere grad end de over 30 årige har lyst/ motivation og tager 

ansvar og ejerskab. Der kunne således ses nærmere på, hvordan de over 30 årige, som udgør et 

mindretal i projektet, i højere grad bibringes lyst, motivation, ansvar og ejerskab. 44 

 Det kunne være interessant, at medarbejderne vurderer ejerskab også ved slut af deltagernes 

forløb; Det kan være problematisk at finde indikatorer på ”ejerskab”. Vi har ikke kunnet registrere 

øget ejerskab på alle indikatorer (motivation, lyst, ejerskab, ansvar) – bl.a. ses et fald i andelen, der 

ser sig i stand til at ændre eget liv. Tilfredsheden med at være i projektet er dog stor – og stigende 

over en 2 mdr.s periode. 45  
 Forsat fokus på ”tillid og tryghed i projektet” og at deltagerne ”har en fast kontaktperson” samt ”At 

der bliver fulgt op på udviklingspunkter og aftaler på mandagsmøderne”, idet de forhold synes at 

have særlig betydning for deltagerne i fht., at der sker en positiv udvikling for dem.  Det kunne evt. 

drøftes, hvorvidt deltagerne ville kunne profitere af mere hyppig kontakt til den faste 

kontaktperson. 

 Fortsat fokus på, at der opnås en konkret plan for praktik, arbejde eller uddannelse. Undersøgelsen 

har vist, at der er sket væsentlig udvikling i forhold til, hvor mange der synes, at de er kommet 

”meget” nærmere arbejde/ uddannelse: fra 9 % til 30 % fra første til anden måling. Dette giver sig 

dog ikke udtryk i en konkret plan: der er ikke sket udvikling for deltagerne på de 4 mdr. i fht. ”at 

have en konkret plan for praktik, arbejde eller uddannelse”. Det ses dog af slutmålene, at arbejde, 

uddannelse eller fuldtids praktik opnås for 57 % af de udslusede.   

 Det kan undre, at der er sket et fald mht. hvor mange deltagere, der mener, at de kan ændre deres 

liv. Det kunne evt. være interessant at undersøge baggrunden for besvarelserne, ex. som indslag på 

mandagsmøder.  Det kan så herefter, alt efter hvad dette viser, evt. i forløbet sættes yderligere 

fokus på deltagernes egenansvar/ empowerment/ livsmestring.  

 

Erfaringer med metoden: 
Kontrasten havde ved start intentioner om at finde frem til, hvad der skaber ejerskab hos deltagerne – 

hvorfor der er nogle, der tager ejerskab og hvorfor andre ikke gør det. Ved arbejdet med programteori blev 

evalueringsspørgsmålet tilpasset.  Ikke alle dele af evalueringsmetoden var lige nemme at tilegne sig for 

Kontrasten – særligt det forhold, at det er nødvendigt i fht. metoden at verificere målgruppe og aktiviteter 

blev opfattet som noget teoretisk. Kontrastens medarbejdere har imidlertid arbejdet aktivt i processen og 

har været motiverede for at få redskaber, der også kan bruges fremadrettet. Kontrasten har da også tænkt 

sig at videreføre brugen af spørgeskemaer så de kan bruges aktivt i samtaler med deltagerne.  Her ud over 

har kontrasten fundet det væsentligt, at der i evalueringsprocessen har været en tovholder. Kontrastens 

medarbejdere og leder mener at evaluering skal forankres i målstyring. Dette ses da også af kontrastens 

gældende mål styring, at der arbejdes aktivt med forhold som ejerskab.  Kontrasten peger på følgende 

erfaringer med evalueringsarbejdet og med metoden: 
                                                           
44

Dette forhold kan evt. forklares ved, at over 30 årige gennemsnitligt har været på kontanthjælp i længere tid end 
under 30 årige og deres barrierer erfaringsmæssigt ofte er mere rodfæstede. 
45

 Særligt stigningen er væsentlig, idet spørgeskema-undersøgelsen ikke er anonym og tilfredsheden derfor 
erfaringsmæssigt vil blive erklæret større end ved en ikke anonym undersøgelse. 
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1. Metoden er brugbar - det er en god metode til at undersøge og evaluere konkrete elementer i 

projektarbejdet. 
2. Metoden er et godt måleredskab - det er en god metode til at måle på de mere "bløde" værdier i 

arbejdet - modsat kun at måle på udslusninger. 
3. Det giver et godt billede på hvad, der virker, og hvad der skal videreudvikles på. 
4. Det har været lærerigt at deltage i processen. 
5. Det har været positivt, fordi det har underbygget fagligheden og vist for medarbejderne, at de gør 

det rigtige - er på den rette vej! 
6. Der skal, som det har været tilfældet, være en "tovholder" tilknyttet evalueringsarbejde, og helst 

en ekstern, som forstår at stille de "borende" spørgsmål til områder, som er indforstået mellem 
medarbejderne. 

7. Det kræver ressourcer - det tager tid. 
 

  



70 
 
 

Projektafsnittet – Afklaringsforløbet 
Afklaringsforløbet omhandler afklaring af personlige, faglige ressourcer og udviklingspunkter via praktisk 
værkstedsarbejde, strukturerede samtaler, vejledning og virksomhedspraktik. Målgruppen er overvejende 
indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, dvs. match 2 målgr. 2,3, ledige med problemer ud over ledighed. 
Den gennemsnitlige opholdstid på forløbet er knap 4 mdr.46 

 

Afklaringsforløbet har opstillet en programteori for forløbet. Programteori er fundamentet for 

virkningsevaluering, og giver i skematisk form et godt overblik over målgruppe, aktiviteter, delmål og 

slutmål for forløbet. Den skematiske programteori angiver desuden de vigtigste sammenhænge mellem 

enkeltdelene i forløbet samt hvilke forhold der skal være til stede (virksomme mekanismer og moderatorer 

herfor), for at aktiviteter fører til delmål og efterfølgende slutmål.  

 
Figur 9. Programteori for Afklaringsforløbet, Projektafsnittet, Jobcenter Aalborg 

 

                                                           
46

 116 dage, opgjort for deltagere i 2011, som er stoppet senest 1. kvartal 2012. 
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Fokus for evalueringen 
Afklaringsforløbet har valgt at koncentrere evalueringen omkring følgende evalueringsspørgsmål:  

Opnås delmålene ”beskrivelse, afklaring og udvikling” samt ”egen-ansvar og hverdags-mestring” for 

målgruppen af deltagere med fysiske skavanker gennem individuelle samtaler (aktiviteter), hvis der er 

relationsdannelse (virksom mekanisme) til stede? Evalueringsspørgsmålet har baggrund i, at tidl. projekter 

for personer med fysiske barrierer er nedlagte og nu tilgår målgruppen derfor afklaringsforløbet. I hvor stor 

udstrækning virker afklaringsforløbets metoder på denne gruppe?  

I fht. programteorien fokuseres der således på et udsnit, som det fremgår af figuren nedenfor. I figuren er 

også anført hvordan (med pink) og på hvilken måde (med lys grøn) det undersøges, om delelementet af 

programteorien er indtruffet. På denne måde er den fokuserede programteori nedenfor også en angivelse 

af, hvordan evalueringsspørgsmålet undersøges. 

Figur 10. Fokuseret programteori for Afklaringsforløbet, Projektafsnittet, Jobcenter Aalborg 
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Evalueringsmetode 
Til undersøgelse af evalueringsspørgsmålet er der udvalgt en række datakilder, som kort beskrives 

nedenfor. 

 

1. Datakilde: Registreringer 

Verificering af målgruppe 

Formål: Registreringer er brugt med det formål at få fremfundet målgruppen og få verificeret den i fht. 

programteorien.  

 

Metode: Gennemgang i august af alle deltageres jobplaner/ notater mhp. at fremfinde målgruppen ud fra 

følgende karakteristika: Fysiske skavanker, som fremgår af jobplan og/ eller af startsamtale, vedvarende 

fysiske skavanker, de fysiske skavanker skal påvirke deltagerens arbejdsevne. 

 

Verificering af aktiviteten individuelle samtaler 

Formål: Det var planlagt at bruge registreringer med det formål, at verificere, at aktiviteten individuelle 

samtaler har fundet sted for målgruppen, og i hvor stor udstrækning, de omhandler helbredsrelaterede 

emner. 

 

Metode: Det var planlagt at foretage registrering af helbredsrelaterede samtaler og øvrige samtaler for 

hver deltager i målgruppen på fortrykt ark i hver sag. Dette er ikke sket, og i stedet har medarbejderne 

opgjort, hvorvidt deltageren har modtaget personlig vejledning. 

 

 

2. Datakilde: Spørgeskema  

Verificering af den virksomme mekanisme ”relationsdannelse” og delmålet ”egenansvar”  

Formål: Spørgeskema er brugt med det formål at verificere den virksomme mekanisme ”relationsdannelse” 
(moderatorer herfor er ”Anerkendende konfrontation, klare aftaler omkring rammer og formål, Møde 
deltageren i øjenhøjde og med respekt”) og delmålet ”egen ansvar” (Deltagerne tager ansvar og ejerskab 
for eget liv, motivation for forandring). 
 
Metode: Spørgeskema som enkeltnedslag til alle i målgruppen (deltagere med fysiske skavanker) som har 

været i gang i min. 4 uger i august. Denne undersøgelse blev ikke udført fuldt ud, kun 6 personer ud af 

målgruppen på 22 personer har besvaret spørgeskemaet.47 Spørgeskemaet er ikke anonymt. 

 

 

                                                           
47

 Pga. ferieafholdelse etc. 
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3. Datakilde: Progressionsmålinger  

Til verificering af delmål 

Formål: Progressionsmålinger er brugt med det formål at verificere delmål. Samtidig kan 1. måling bruges 

til at beskrive målgruppen. 

 

Metode: Det var planlagt at progressionsmålingen skulle gives til alle deltagere i målgruppen i august og 

ved deres afslutning, og desuden til alle nystartede herefter ved start, midt og slut med påført startdato. 

Dette er ikke gennemført fuldt ud som planlagt. Der er indkommet 11 besvarelser udfyldt 2 gange (22 har 

svaret udelukkende på 1. måling). Deltagerne har udfyldt første måling ml. 1 uge og 2 mdr. efter deres start 

i forløbet. Mellem de to målinger er gået ml. 1½ og 3½ måned for den enkelte. Besvarelserne er ikke 

anonyme. 

 

 

4. Datakilde: Gennemgang af statusnotater 

Formål: Gennemgang af statusnotater er brugt med det formål at verificere slutmålet: ”at medvirke til en 

handlingsplan for det videre forløb” og ”tættere på selvforsørgelse” 

 

Metode: Gennemgang af statusnotater - indeholder de forslag til det videre forløb? Gennemgang af alle 

statusnotater for målgruppen i august, september og oktober. 48Da dette datagrundlag viste sig at være 

meget lille, idet kun få i den registrerede målgruppe er ophørt i perioden, blev det valgt at se på den 

bredere og større målgruppe af match 2, målgr. 2,3 deltagere i projektet (dvs. også de, der ikke har fysiske 

problematikker, men andre problemer ud over ledighed) og deres udslusning. I opgørelsen konstateres, 

hvorvidt statusnotater indeholder forslag til det videre forløb.  

 

 

  

                                                           
48

 Statusnotater udarbejdes ved deltagerens ophør i et forløb. 
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Resultater 
Evalueringsspørgsmålet var: ”Opnås delmålene ”beskrivelse, afklaring og udvikling” samt ”egen-ansvar og 

hverdags-mestring ” for målgruppen af deltagere med fysiske skavanker gennem individuelle samtaler 

(aktiviteter), hvis der er relationsdannelse (virksom mekanisme) til stede? Dette har baggrund i, at tidl. 

projekter for personer med fysiske barrierer er nedlagte og deres målgruppe derfor nu tilgår 

Afklaringsforløbet. I hvor stor udstrækning virker Afklaringsforløbets metoder på denne gruppe? ” 

På baggrund af evalueringen kan evalueringsspørgsmålet besvares med: 

Evalueringen viser, at deltagerne beskrives og afklares i forløbet, og deltagerne opnår udvikling i fht. visse, 

men ikke alle delmål. Der er relationsdannelse til stede.  

 
I det følgende ses på resultater i fht. forløbets enkeltdele/ programteorien. 

Vedr. målgruppe 

Ved gennemgang af deltagerliste for 2011 ses at 29 % af samtlige deltagere er match 1 og 71 % er match 2, 

dvs. ledige med problemer ud over ledighed. I evalueringen fokuseres på de, der har fysiske barrierer, dvs. 

en del af match 2 deltagerne. Ved gennemgang af deltagere i august 2012 er der fundet, at der på det 

tidspunkt var 22 personer med fysiske barrierer, der påvirkede arbejdsevnen. Det samlede antal deltagere 

på forløbet var på samme tidspunkt 65, og gruppen af deltagere med fysiske skavanker udgjorde dermed 

ca. 1/3.  Målgruppen er dermed som antaget. 

De 22 deltagere med fysiske problematikker har alle udfyldt 1 progressionsmåling indenfor de første 2 mdr. 

af deres forløb på Afklaringsforløbet49. Herfra ses deltagernes status på en række parametre, hvoraf nogle 

kan medvirke til yderligere beskrivelse af målgruppen ved start: 

 Over 1/3 af respondenterne betragter sig selv som uafklarede i fht. fremtiden  

(mest negative af 4 svarmuligheder) 

 Over 1/5 har Ingen tro på at de kommer ud på arbejdsmarkedet indenfor et år  

(mest negative af 4 svarmuligheder) 

 De betragter sig selv som kun ”lidt” eller ”slet ikke tilbageholdende” i fht. nye opgaver  

(mest positive af 4 svarmuligheder) 

 1/5 oplever ingen overskud i hverdagen fysisk/ psykisk (mest negative af 4 svarmuligheder), mens 

de resterende fordeler sig på ”lidt overskud” og ”noget overskud”. Der er ingen af respondenterne, 

der har ”meget overskud”. 

 Knap 9 ud af 10 oplever, at smerte fylder ”meget” eller ”noget” i hverdagen  

(mest negative af 4 svarmuligheder) 

 1/5 dyrker slet ikke nogen form for fysisk aktivitet  

(mest negative af 4 svarmuligheder) 

 2/3 har gjort ”noget” eller ”meget” for at forbedre sin situation  

(mest positive af 4 svarmuligheder) 

                                                           
49 16 af de 22 besvarelser er udfyldt indenfor de første 3 uger efter start. 11 har svaret indenfor den første uge på 

Afklaringsforløbet, 5 har svaret 3 uger efter start, 5 har svaret efter 9 uger og 1 besvarelse er ikke påført dato.  
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 1/3 mener, at det fysiske/ psykiske helbred begrænser ”meget” i fht. at komme ud på 

arbejdsmarkedet (mest negative af 4 svarmuligheder) 

 9 ud af 10 mener, de er gode til at være sammen med andre på en arbejdsplads (mest positive af 4 

svarmuligheder) 

 Kun en enkelt respondent svarer at have ”kun lidt” selvtillid. Resten af respondenterne svarer ”ok 

selvtillid” eller bedre. 

 9 ud af 10 mener, at de er ok eller bedre til at løseproblemer og udfordringer i hjemmelivet.  

Generelt set oplever målgruppen således ikke problemer med at løse udfordringer og problemer i 

hverdagen, nye opgaver, med selvtillid eller med at være sammen med andre på en arbejdsplads. Ifølge 

deltagerne er der derimod barrierer i fht. det fysiske/ psykiske helbred, troen på og perspektivet i fht. 

arbejdsmarkedet. Deltagerne svarer, at de selv har gjort noget i fht. at forbedre deres situation, men for 

1/5 har dette ikke betydet deltagelse i nogen form for fysisk aktivitet.  

Vedr. aktiviteten ”Individuelle samtaler” 

Medarbejderne har opgjort, at der er afholdt vejledningssamtaler for alle i målgruppen.  Omfanget er ikke 

registreret for den enkelte deltager, men medarbejderne vurderer, at omfanget varierer fra deltager til 

deltager - fra flere samtaler dagligt til én samtale ugentligt. For visse deltagere er stort set alle samtaler 

helbredsrelaterede, mens det for andre er andre problematikker, der fylder.  

Aktiviteten Vejledningssamtaler er verificeret. 

Vedr. den virksomme mekanisme ”relationsdannelse” 

Fra spørgeskemaet har vi indikationer på, at 50 

Den virksomme mekanisme ”relationsdannelse” er til stede: 

 Respondenterne vurderer arbejdsmiljøet ”nogenlunde” eller ”godt” (midterste to af fire 

svarmuligheder) 

 Alle respondenterne føler sig mødt med respekt,  

 Alle respondenter mener, at der bliver taget hensyn til deltagerens individuelle ønsker og behov 

  Alle respondenter angiver at have fået den rette hjælp på forløbet 

 Dog er der plads til forbedring: ikke alle respondenter oplever et klart formål med at være på 

Afklaringsforløbet, hvilket kan have indflydelse på relationsdannelsen. 4 ud af 6 adspurgte oplever 

således ikke et klart formål med at være på Afklaringsforløbet. Formålet med Afklaringsforløbet er 

at afklare deltagerne i fht. videre indsats, og det kan måske for nogle gøre, at det er en smule 

diffust, hvad målet er. Ligeledes synes ingen af respondenterne, at arbejdsmiljøet er ”meget godt” 

(bedste kategori af 4 mulige), selvom respondenterne vurderer, at det sociale arbejdsmiljø er 

vigtigt51. 

                                                           
50 Da datagrundlaget er meget lille (6 besvarelser), skal betydningen af svarene tages med forbehold.  
51

 4 ud af 5 angiver det således som ”meget vigtigt”, dvs. bedste svarmulighed ud af 4, og 1 svarer ”noget vigtigt”.   1 
respondent har undladt at svare på dette spørgsmål. 
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Sammenholdt med 1. progressionsmåling52 ved vi, at 

 Alle deltagere føler sig trygge ved personalet i projektet.  

o 77 % svarer, at de er ”meget tryg” (højeste af 4 kategorier) ved personalet i projektet, og 23 

% svarer ”noget tryg” (næsthøjeste af 4 kategorier), mens ingen svarer ”utryg” eller ”lidt 

tryg”.53 

Samlet kan siges, at den virksomme mekanisme ”relationsdannelse” er til stede. 

 

Vedr. delmål 

Vedr. delmålet beskrive, afklare og udvikle (Arbejdsmarkedsperspektiv, faglige/ personlige kvalifikationer, 

personlige kompetencer, helbredsforhold): 

Fra progressionsmålingerne, som omfatter 11 respondenter ved vi, at 

 Lidt over halvdelen af respondenterne har fået øget deres arbejdsmarkedsperspektiv 

o For 6 ud af 11 er der sket en positiv udvikling mht. troen på at komme ud på 

arbejdsmarkedet indenfor 1 år, for 1 er der sket negativ udvikling 

o For 6 ud af 11 er der sket positiv udvikling i fht., om vedkommende føler sig afklaret i fht. 

fremtiden 

 Helbredsforhold er i mindre udstrækning bedret 

o 4 ud af 11 har oplevet en positiv udvikling vedr. overskud fysik / psykisk i hverdagen, 1 har 

oplevet negativ udvikling 

o 8 ud af 11 har ikke oplevet ændringer mht. hvor meget smerte fylder i hverdagen. 2 har 

oplevet positiv udvikling og 1 har oplevet negativ udvikling 

o Nøjagtig samme billede gør sig gældende hvad angår, om det fysiske/ psykiske helbred 

begrænser deltageren i at komme ud på arbejdsmarkedet 

o 1 ud af 11 har øget omfanget af fysisk aktivitet, mens 3 har begrænset omfanget. 

 

 

 

 

                                                           
52 22 besvarelser. 16 af de 22 besvarelser er udfyldt indenfor de første 3 uger efter start. (11 svaret indenfor den 

første uge på Afklaringsforløbet, 5 har svaret 3 uger efter start, 5 har svaret efter 9 uger og 1 besvarelse er ikke påført 

dato).  
53 Når der ses på udviklingen fra 1. til anden måling, ses overraskende en negativ udvikling for 4 ud af 11 respondenter 

i fht. graden af respondenternes oplevede tryghed ved personalet. Dette kan dog skyldes, at medarbejderne som led i 

udviklingsproces yder deltagerne tilpasset modstand, hvilket kan gøre at flere deltagere, der ved start følte sig ”meget 

trygge” (øverste kategori af 4 svarmuligheder), længere henne i forløbet kun føler sig ”noget tryg” ved personalet (2. 

øverste kategori af 4 svarmuligheder. Det skal også pointeres, at datamaterialet er lille (11 personer har svaret på 

både 1. og 2. måling), og samtlige svar skal således tages med forbehold. 
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Vedr. delmålet hverdagsmestring: 

Fra progressionsmålingerne, som omfatter 11 respondenter ved vi, at 

 For ca. halvdelen er der sket positiv udvikling mht. hverdagsmestring: 

o 6 ud af 11 har oplevet en positiv udvikling mht. graden af selvtillid 

o For 5 ud af 11 er der sket en positiv udvikling mht. evnen til at løse problemer og 

udfordringer i hjemmelivet, mens 2 har oplevet negativ udvikling 

 

Vedr. delmålet egenansvar: 

Fra spørgeskemaet har vi indikationer på, at 54et vist egenansvar er til stede: 

 5 ud af 6 deltagere mener selv at have gjort tiltag for at forbedre sin situation. Dette peger på et 

vist egenansvar (delmål) 

Fra progressionsmålingerne ved vi, at 

 Fra start angiver alle respondenter55 selv at have gjort noget for at forbedre sin situation (”lidt”, 

”noget” eller ”meget”). Når der ses på udviklingen mellem de to målinger ses, at der kun er 2 ud af 

11 respondenter, der rykker sig: 1 i positiv og 1 i negativ retning. Deltagerne har altså fra start et 

vist egenansvar, hvilket naturligt begrænser det positive udviklingspotentiale. Det kan dog 

konstateres, at der er indikationer på, at deltagernes egenansvar ikke i særlig stor udstrækning 

udvikles i forløbet. 

 

 

Vedr. sammenhæng mellem aktiviteter og / indflydelse på delmål 

Fra spørgeskemaet har vi indikationer på, at 56 

 Deltagernes vurdering af udbyttet af forløbets motionstilbud er meget delt – det har enten ingen 

eller stor betydning 

 4 ud af de 6 respondenter har talt med projektets tilknyttede terapeut, og dette har været med til 

at afklare situationen ”lidt” eller ”noget” 

 Ingen af respondenterne har været i praktik under deres hidtidige forløb på Afklaringsforløbet. 

 

Vedr. Slutmål 

Der kan ikke tilbage i tiden udtrækkes tal på udslusningsårsager specifikt for målgruppen af deltagere med 

fysiske barrierer. Det er derfor valgt at se på den samlede målgruppe af deltagere med problemer ud over 

ledighed (match 2, målgr. 3). Nedenfor ses udslusningsårsagerne for denne gruppe: 

                                                           
54 Da datagrundlaget er meget lille (6 besvarelser), skal betydningen af svarene tages med forbehold.  
55

 Gælder således både de 22, der kun har besvaret 1. måling og de 11, der har besvaret begge målinger. 
56 Da datagrundlaget er meget lille (6 besvarelser), skal betydningen af svarene tages med forbehold.  
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Disse tal kan sammenholdes med tal fra opfølgning på målstyring for 2012. dette viser bl.a. at tallene fra 

2011 er lidt anderledes end i de to første kvartaler af 2012: 

 

Målstyring 2012 for match 1 
og 2 

Opgjorte tal for første halvår 
2012 match 1 og 2 

1. 2. og 3. kvartal 2012, 
kun match 2, målgr. 
2,357 

 

85 % afklarede, dvs. udsluses 
med anbefaling til næste 
aktivitet 
 

86 % 88 % 

15 % af de afklarede udsluses 
til uddannelse, ordinært 
arbejde eller løntilskud  
(svarende til 12,75 % af 
samtlige udslusede) 

 12 % af de afklarede  
(svarende til 10 % af samtlige 
udslusede) 

5 % af de afklarede 
(svarende til 4 % af samtlige udslusede 
i match 2, målgr. 2,3) 
 

 

                                                           
57

 Opgjort på baggrund af tal fra Afklaringsforløbet kun for målgr. 2,3. 

6% 

19% 

22% 

23% 

8% 

1% 

21% 

Selvforsørgelse (job, udd og 
uspecificeret selvforsørgelse) 

Til andre forløb (incl. Forrev.) 

Haveprojektet 

varighedsbegrænsning 

Uafklaret 

Flyttet 

Sygdom/ fritagelse 

Afklaringsforløbet 
Udslusningsårsager  match 2  2011.  
Tallene stammer fra Projektafsnittets opgørelse over udslusninger i 2011 og 
omfatter kun match 2 deltagere. 
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Kolonnen længst til højre omfatter kun målgr. 2,3, dvs. de deltagere, der har problemer ud over ledighed. 

Måltallene er fastsat for hele deltagergruppen, dvs. også for de meres ressourcestærke personer, som ikke 

har andre problemer end ledighed.  På den baggrund er opgørelse for den samlede deltagergruppe 

medtaget i den midterste kolonne.  

Som det ses i kolonnen længst til højre er udslusningen for målgr. 2,3 til uddannelse, arbejde eller 

løntilskud faldet lidt i de tre første kvartaler af 2012 sammenlignet med 2011 (fra 6 % i 2011 til 4 % i 2012). 

Det ses også af kolonnen længst til højre, at den gennemsnitlige andel afklarede er højere end måltallet, 

mens andelen, der udsluses til uddannelse, arbejde eller løntilskud er under måltallet. Da måltallet er 

opgjort på baggrund af den samlede deltagergruppe, som også omfatter den mere ressourcestærke gruppe 

i match1, er det naturligt at udslusning til job/ uddannelse for match 2 er lavere end det fastsatte måltal. 

Opgørelsen for udslusningen for den samlede deltagergruppe i den midterste kolonne viser da også en 

højere andel, om end også denne andel ligger under måltallet.  Det er vanskeligt at opgøre, hvorvidt 

udslusningen til job, uddannelse og løntilskud selvstændigt for match 2 er tilfredsstillende, mens det samlet 

for deltagergruppen kan siges at måltallet knapt nås. Samtidig kan fastslås, at andelen, der er afklarede ved 

udslusning er tilfredsstillende for både den samlede deltagergruppe og selvstændigt for match 2.  

 

Hvad kan resultaterne give anledning til 
 Der kan evt. fokuseres på en mere tydelig forventningsafstemning, idet det ses, at ikke alle 

respondenter oplever et klart formål med at være på Afklaringsforløbet.  

 Fortsat fokus på relationsdannelse 

 Deltageres vurdering af egne evner vedr. at løse udfordringer og problemer i hverdagen, nye 

opgaver, selvtillid og at være sammen med andre på en arbejdsplads er forholdsvis positive. Det 

kunne være interessant at opgøre, hvorvidt medarbejderne er enige i vurderingerne for de 

konkrete deltagere, samt hvorvidt den specifikke målgruppe adskiller sig fra forløbets samlede 

målgruppe mht. problemtyper og egenforståelse heraf. 

 Der kan evt. konkret arbejdes yderligere på betydningen af deltagernes egenansvar i fht. relationen 

ml. helbredsoplevelse og omfanget af fysisk aktivitet, idet 1/5 angiver ikke at dyrke nogen form for 

fysisk aktivitet 

 Der kan evt. fremover følges op på udslusningstal for den specifikke målgruppe med fysiske 

skavanker. For at være brugbart kræves et vist datagrundlag og dermed tid.  

 

Erfaringer med metoden: 
Samlet er erfaringerne vedr. virkningsevaluerings-metoden og evalueringsprojektet fra Afklaringsforløbet58:  

1. At det har været godt at undersøge, hvad vi gør, og hvordan vi gør det, og om det virker 

2. At tidspresset har været for stort 

3. At metoden giver et godt overblik, og vi bliver mere bevidste om, hvilke aktiviteter, vi har, og hvor 

kompleks vores målgruppe er. 

                                                           
58

 Erfaringerne er fremlagt af leder og medarbejdere ved Afklaringsforløbet på sidste kursusdag i virkningsevaluering 07.11.12 
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4. At arbejdet har været meget teoretisk, det kræver øvelse at tænke på den måde. 

5. At procesperioden har været i konflikt med sommerferien – processen skal ikke sættes i gang lige 

før en sommerferie59  

6. At det kunne være godt at have mere tid til at beslutte, hvad der skal undersøges og til at 

gennemføre undersøgelsen. 

 

  

                                                           
59 Der opstod i relation til besparelsesdrøftelser i Jobcenteret usikkerhed omkring hvilke interne projekter, der skulle deltage i 

evalueringsprojektet. I forbindelse med denne usikkerhed blev tidsplanen påvirket.  Først 24.04.12 blev de deltagende interne 

aktiveringsforløb endeligt fastlagt, og evalueringsarbejdet blev derfor presset frem mod sommerferien. 
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Projektafsnittet – Individuel Virksomhedstræning 
Individuel virksomhedstræning opretter og følger praktikker og løntilskud for indsatsklare 

kontanthjælpsmodtagere, match 2, målgr. 2,3 (problemer ud over ledighed), som er motiverede for 

selvforsørgelse og ønsker et tilbud på ”en rigtig arbejdsplads”. Den gennemsnitlige opholdstid på forløbet 

er ca. 7 mdr.60 Der er ca. 170 deltagere i alt i Individuel Virksomhedstræning.  

Programteori er fundamentet for virkningsevaluering, og giver i skematisk form et godt overblik over 

målgruppe, aktiviteter, delmål og slutmål for forløbet. Den skematiske programteori angiver desuden med 

pile de vigtigste sammenhænge mellem enkeltdelene i forløbet samt hvilke forhold der skal være til stede 

(virksomme mekanismer og moderatorer herfor), for at aktiviteter fører til delmål og efterfølgende slutmål. 

Individuel Virksomhedstræning har helt fra opstilling af den samlede programteori valgt at afgrænse 

målgruppen for evalueringen til kun at omfatte 18-30 årige. 

Figur 11. Programteori for Individuel Virksomhedstræning, Projektafsnittet, Jobcenter Aalborg 

 

                                                           
60

 213 dage, opgjort for deltagere i 2011, som er stoppet senest 1. kvartal 2012. 
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Fokus for evalueringen 
Individuel Virksomhedstræning har valgt at koncentrere evalueringen omkring følgende 

evalueringsspørgsmål:  

Holder vores antagelse om, at praktik (aktivitet) ved et godt match (virksom mekanisme) for de 18-30 årige 

(målgruppe) fører til positiv udvikling indenfor de 5 opmærksomhedspunkter (delmål) og som slutmål til job, 

uddannelse, løntilskud? og hvad er praktikværtens betydning? 

I fht. programteorien fokuseres der således på et udsnit, som det fremgår af figuren nedenfor. I figuren er 

også anført hvordan (med pink) og på hvilken måde (med lys grøn) det undersøges, om delelementet af 

programteorien er indtruffet. På denne måde er den fokuserede programteori nedenfor også en 

overordnet angivelse af hvordan evalueringsspørgsmålet undersøges. 

Figur 12. Fokuseret programteori for Individuel Virksomhedstræning, Projektafsnittet, Jobcenter Aalborg 
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Evalueringsmetode 
I det følgende gennemgås datakilder for evalueringen, hvad datakilderne skal medvirke til at belyse samt 

kort, hvordan dataindsamlingen foretages. 

 

1. Datakilde: Statistik  

Verificering af målgruppe: 

Formål: Statistik er brugt med det formål at verificere, at målgruppen er som beskrevet, samt hvor stor en 

andel, de 18-30 årige udgør af den samlede målgruppe.  

Metode: Optælling af, hvor stor en andel af den samlede deltagergruppe, der er 18-30 år og dermed i 

målgruppen for undersøgelsen.  

Verificering af at slutmål er opnået 

Formål: Statistik er brugt med det formål, at verificere slutmål. 

Metode: Optælling af, hvor mange i målgruppen 18-30 årige, der udsluses til uddannelse, job, løntilskud 

indenfor en angiven tidsperiode.  

 

2. Datakilde: Jobkonsulenters registreringer 

Verificering af at aktiviteten ”match” er sket 

Formål: Jobkonsulenternes registreringer er brugt med det formål at verificere, at match mellem deltager 

og virksomhed har fundet sted. Når praktikker oprettes, er der sket match – og kun da.  

Metode: Jobkonsulenterne registrerer, hvor mange i målgruppen, der er optaget i forløbet og ikke kommer 

i praktik i en virksomhed. Dvs. optælling af, hvor mange praktikker, der oprettes for målgruppen i en 

defineret tidsperiode – og hvor mange, der ikke oprettes efter optagelse (ex. ved at der sker 

venteaktivering og det derefter viser sig ikke muligt at oprette match, hvorfor deltageren afsluttes i 

projektet). 

Verificering af, at den virksomme mekanisme ”godt match” er sket 
Formål: Jobkonsulenternes registreringer af mødestabilitet skal bruges med det formål at verificere ”godt 

match”, idet mødestabilitet antages at være en moderator (en indikator på) ”godt match”  

Metode: Jobkonsulenterne registrerer fravær for deltagerne i målgruppen. 

 

3. Datakilde: Spørgeskemaer til hhv. deltager, praktikvært og jobkonsulent 

Verificering af, at den virksomme mekanisme ”godt match” er sket 

Formål: Spørgeskema er brugt med det formål, at verificere, om der er sket et ”godt match”. 
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Metode: Spørgeskema i 3 forskellige udformninger gives til hhv. alle 18-30 årige deltagere, der har været i 
praktik i over 4 uger i august måned, deres praktikværter og deres tilknyttede jobkonsulenter. 
Spørgeskemaerne til deltagere og praktikværter er udfyldt ved jobkonsulentens planlagte 
opfølgningsmøder i perioden medio august til medio september og er anonyme (er gemt i lukket kuvert). 
Jobkonsulenterne spørges tilsvarende til praktikker oprettet for målgruppen i perioden 15.08.12-15.09.12. 

 I spørgeskemaerne spørges til en række indicier på et godt match hos hhv. medarbejdere, borgere og 

praktikvært. Hovedoverskrifterne er: 

- Erfaring/kompetencer (Jobkonsulent og praktikvært spørges) 

- Initiativtager til match (alle parter spørges) 

- Forventningsafstemning (alle parter spørges på forskellig vis) 

- Indstilling til samarbejdet (praktikvært) 

- Vurdering af samarbejdet (deltager og praktikvært spørges) 

 

4. Datakilde: progressionsmålinger 

Verificering af at delmål er opnået 

Formål: Progressionsmålinger er brugt med det formål at verificere, at praktik med det gode match fører til 

delmålene. 

Metode: progressionsmålinger er udført på den måde, at jobkonsulent i samarbejde med borger har 

udfyldt progressionsmåling (spindelsvævs-diagram), bestående af en skalering af de 5 delmål, som der 

også opereres med i skabelonen for opfølgningsnotater i jobcenter Aalborg som opmærksomheds-

punkter: Faglige/ praktiske kompetencer, arbejdsmarkedsperspektiv, helbred, materielle forhold/ netværk 

og personlige kompetencer. De udfyldte progressionsmålinger omfatter 13 respondenter i alt, og er 

udfyldt 2 gange af jobkonsulenten i samarbejde med borgeren. Der er mellem de 2 målinger gået ml. 2 og 

4 mdr. i forløbet. Da der har været en del ”flow” af målgruppen – flere er stoppet mellem målingerne og 

nye er begyndt samt øvrige praktiske forhold, udgør respondenterne for de 2 målinger således lidt under 

halvdelen af målgruppen ved start.  

   3 af respondenterne er blevet målt første gang 2-4 mdr. efter start og 10 er udfyldt første gang umiddelbart ved  

start.  
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Resultater 

Besvarelse af evalueringsspørgsmålet 

Evalueringsspørgsmålet var: 

Holder vores antagelse om, at praktik (aktivitet) ved et godt match (virksom mekanisme) for de 18-30 årige 

(målgruppe) fører til positiv udvikling indenfor de 5 opmærksomhedspunkter (delmål) og som slutmål til job, 

uddannelse, løntilskud? og hvad er praktikværtens betydning? 

Evalueringen viser, at der i stort omfang udføres ”godt match”, deltagerne øger i praktikperioden 

kompetencer på de 5 opmærksomhedspunkter og 51 % af deltagerne i praktik udsluses til job, uddannelse 

eller løntilskud. Der kan ud fra materialet ikke ses nogen sammenhæng ml. praktikværtens erfaring 

kvaliteten af match. 

I det følgende ses på resultater i fht. forløbets enkeltdele/ programteorien: 

Vedr. målgruppen: 

Ud fra registreringer ved vi, om målgruppen, at  

 I august måned udgjorde de 18-30 årige, som havde været i praktik i min. 4 uger, 30 personer ud af 

164 indskrevne deltagere i projektet i alt, uanset aldersgruppe (opgjort i uge 34), svarende til 1/5. 

 Ultimo november udgjorde de 18-30 årige ¼ af de indskrevne i Individuel Virksomhedstræning 

 Alle i individuel Virksomhedstræning har problemer ud over ledighed og er match 2, målgr. 3 

Målgruppen er således verificeret. 

Vedr. aktiviteten ”match” 

Ud fra jobkonsulentens registreringer ved vi, at  

 Almindeligvis foretages match på alle optagne deltagere. Der kan dog undtagelsesvis være tilfælde, 

hvor dette ikke sker. Eksempelvis kan der i den proces, hvor der søges praktik, opstår forhold, der 

gør, at det ikke længere er relevant at deltageren er i projektet/ at der søges praktik. I november 

måned var dette tilfældet for 2 personer ud af 177 indskrevne. Begge var over 30 år og dermed ikke 

omfattet af evalueringens målgruppe. Der er således sket match for samtlige i målgruppen for 

evalueringen. Aktiviteten ”match” kan således verificeres. 

 

Vedr. den virksomme mekanisme ”godt match” og moderatorerne herfor 

Fra deltagernes spørgeskemaer61 ved vi, at 

 Deltagerne er tilfredse med deres praktikker, og mener, at deres interesser er blevet tilgodeset 

o  Kun 1 ud af 26 er ikke tilfreds med praktikken. 58 % svarer højest muligt med ”meget 

tilfreds” 

o Deltagernes job-interesser er med praktikken i stor udstrækning blevet tilgodeset. 95 % af 

deltagerne svarer, at de føler deres interesser tilgodeset, 65 % svarer ”meget”, 15 % 

”fuldstændigt” (bedste 2 svarmuligheder af 5) 

                                                           
61

 26 ud af 30 mulige deltagere udfyldte spørgeskemaet. 
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o Alle føler sig positivt mødt i praktikken, 54 % svarer ”ja, i meget høj grad” 

o Alle svarer, at de ved, hvad formålet med praktikken er 

 Deltagerne synes, at omfanget af kontakt til både jobkonsulent og praktikvært er passende 

o 24 af 26 deltagere synes omfanget af kontakt til jobkonsulenten er passende. 

o 25 af 26 deltagerne synes omfanget af kontakt til praktikværten er passende, mens 1 

deltager svarer ”alt for meget”. 

 Deltagerne tager ejerskab i fht. at finde praktik, men forventningsafstemning er muligvis bedre, når 

jobkonsulenten har fundet praktikken.  

o Halvdelen af deltagerne svarer, at de selv har fundet praktikken. Der kan spores en tendens 

til, at de bedst informerede om, hvad der forventes af deltageren i praktikken, er de, hvor 

jobkonsulenten har fundet praktikken. Den laveste besvarende kategori  i fht. om 

deltagerne ved, hvad der forventes af dem i praktikken er ”nogenlunde”, og 75 % af de, der 

kun svarer ”nogenlunde” har selv fundet praktikken. Det ser altså ud til at have en negativ 

effekt på forventningsafstemningen, at deltageren selv finder praktikken. 62 

o Den ene ud af 26 deltagere, der svarer, at vedkommende er ”overvejende utilfreds” med 

sin praktik, har selv fundet den. Dette kan dog også skyldes, at vedkommende er utilfreds 

med at skulle i aktivering i det hele taget.  

Fra praktikværternes spørgeskema63 ved vi, at: 

 96 % af praktikværterne giver udtryk for, at der er et helt rigtigt/godt / ok match 

o 26 af 29 praktikværter (89 %)mener, at der er tale om et godt match mellem arbejdssted og 

deltager, og heraf svarer 14 af de 29 praktikværter ”det helt rigtige træningssted” (bedste 

af 5 svarmuligheder), 12 praktikværter svarer ”godt træningssted”,  2 af 29 praktikværter 

svarer ”ok”, mens kun 1 ud af de samlede 29 svarer ”mindre godt” og ingen svarer lavest 

muligt ”slet ikke godt”. 

 Alle praktikværter vurderer samarbejdet med jobkonsulenterne som positivt  

o 62 % svarer meget tilfredsstillende, 31 % ”tilfredsstillende” og 7 % svarer ”ok”. 

 Flere praktikværter end deltagere mener, at det var jobkonsulenten, der tog den første kontakt 

vedr. praktikken 

o 62 % af praktikværter mener at det er jobkonsulenten, der har taget første kontakt, mens 

kun halvdelen af deltagerne mener at det er jobkonsulenten, der tog første kontakt til 

virksomheden. Dette kan vurderes på den måde, at deltagerne involveres i processen med 

fremfinding af praktik og dermed tager ejerskab. 

 De fleste praktiksteder er ifølge praktikværten tidl. brugt 

o Kun 3 steder, har der ikke tidl. været praktikanter, og de er alle 3 kontaktet af praktikanten 

først. Alle steder, som jobkonsulenten har taget kontakt til, har tidl. haft praktikanter. Der 

kunne således være en lille tendens til, at jobkonsulenten finder det mindre nødvendigt at 

knytte nye kontakter til virksomheder. Dette synes dog ikke at have nogen sammenhæng 

med praktikværtens oplevelse af, om der er tale om godt match. 

                                                           
62

 Der er dog erfaringsmæssigt andre væsentlige pædagogiske fordele i at deltageren selv er aktiv i praktiksøgningen. 
63

 29 ud af 30 mulige udfyldte spørgeskemaet 
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 28 af 29 praktikværter finder omfanget af kontakten til jobkonsulenten ”passende”, kun 1 svarer 

”for meget”. 

Fra Jobkonsulenternes spørgeskema64 ved vi, at 

 Jobkonsulenterne mener selv, de i stor udstrækning (i 2/3 af tilfældene) opretter praktik ved ikke 

tidl. benyttede virksomheder. Dette stemmer ikke med praktikværters svar, men kan skyldes, at 

jobkonsulenten ikke er vidende om, at andre dele af jobcenteret/ andre kommuners jobcentre har 

benyttet stedet tidligere.  

 Jobkonsulenterne bruger øjensynligt ikke hinanden til at finde nye praktiksteder. 

 Jobkonsulenterne er i forhold til målgruppen i stor udstrækning i stand til at få borgeren til selv at 

søge praktik (31 %) og i endnu støtte omfang til at give borgeren medejerskab for processen (50 % 

af deltagerne angiver selv at have fundet praktikken). 

 jobkonsulenterne er meget lydhøre overfor deltagernes ønsker (94 %) - og dette er deltagerne 

enige i (95 %). Der er således også i vid udstrækning tale om forventningsafstemning. 

Fra registreringer af fremmøde65 ved vi, at: 

 Der er ikke registreret udeblivelser for gruppen i perioden66, og kun sygdom i mindre omfang, alle i 

gruppen har haft under 5 dages fravær i perioden. Fremmødet er således stabilt og peger dermed 

(ud fra programteorien) på, at der også ud fra dette indicium er tale om godt match. 

Vi kan således samlet udlede, at den virksomme mekanisme ”godt match” og moderatorerne herfor er til 

stede. 

 

Vedr. sammenhæng mellem virksom mekanisme og moderator 

 Fra deltagersvarene ved vi, at 9 ud af 11 (82 %) af de respondenter, der svarer ”ja, fuldt ud” til om 

de ved, hvad der forventes af dem i praktikken er ”meget tilfredse” med praktikken” (bedste 

svarmulighed af 5). De 4, der svarer lavest vedr. hvad der forventes i praktikken (de svarer 

”nogenlunde”) svarer ”nogenlunde tilfreds” og overvejende tilfreds” (dvs. 2. og 3. bedste 

svarmulighed af 5). Der ses altså en lille indikation på, at jo bedre deltageren er klar over, hvad der 

forventes at vedkommende, jo mere tilfreds med praktikken er deltageren. Dette støtter således op 

om programteoriens antagelse om en sammenhæng mellem forventningsafstemning og godt 

match. 

 Der kan ikke ud fra materialet påvises sammenhæng mellem det, at jobkonsulenten finder nye 

praktiksteder og tilfredsheden med praktikken fra praktikværts og deltagers side.  

                                                           
64

 8 ud af 8 jobkonsulenter har svaret. Heraf har 2 ikke oprettet praktikker for 18-30 årige i undersøgelsesperioden 
15.08.12-15.09.12 
65 Proceduren for registrering af fremmøde ændrede sig i undersøgelsesperioden, hvilket gør, at opgørelsen er 

forbundet med en lille usikkerhed. 
66

 Medio august- medio september 2012 
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Vedr. delmål: 

 Progressionsanalysen67 viser, at der gennemsnitligt for respondenter i forløbet er sket en stigning i 

fht. alle delmålene (forbedring af status i fht. faglige/ praktiske kompetencer, personlige 

kompetencer, materielle forhold/ netværk og arbejdsmarkedsperspektiv): 

o Mht. delmålet Faglige/ praktiske kompetencer er der for alle sket en stigning ml.  
1. og 2. måling. I gennemsnit fra 5,5 til 7,7 point ud af 10. 4 af respondenterne har 
fastholdt samme niveau og for resten af respondenterne er der sket en stigning. 

o vedr. Arbejdsmarkedsperspektiv: I gennemsnit er der sket stigning fra 5,8 til 7,4 point 
 ud af 10. 2 har fastholdt samme niveau og for resten er der sket stigning. 

o vedr. Helbred: der er her gennemsnitligt sket en stigning fra 5,9 til 7,3 point ud af 10.  
For 5 af respondenterne er niveauet fra første måling fastholdt68, og for resten er der 
sket en stigning. 

o vedr. materielle forhold/ netværk: gennemsnitligt er der sket en meget lille stigning 
fra 6,4 til 7 point ud af 10. 8 af respondenterne fastholdt samme niveau og for resten 
er der sket en stigning 

o Vedr. personlige kompetencer: I gennemsnit er der stigning fra 6 til 7,6 point ud af 10.  
5 har fastholdt niveauet og for 1 er der sket et fald på 1 point, mens der for de 
 resterende 7 respondenter er sket en stigning 

o vedr. mødestabilitet er der i gennemsnit sket en stigning fra 8,6 til 9,5 point ud af 
1069. 

    Den største stigning er således sket på parameteret faglige/ praktiske kompetencer, hvilket er naturligt ud fra 
projektets karakter (praktik i virksomheder). Nogle respondenter har fastholdt samme niveau på det enkelte 
parameter på de 2 målinger, hvilket bl.a. kan skyldes den forholdsvis korte tid ml. målingerne. Samlet kan ud 
fra progressionsmålingerne dog konstateres, at antagelsen i programteorien om, at der sker udvikling på 
delmålene er verificeret. 

 

Vedr. slutmål: 

Individuel Virksomhedstræning har opgjort udslusningen i 2. og 3. kvartal for de 18-30 årige deltagere, som 

alle er match 2, målgr. 2,3, til følgende: 

                                                           
67

 Progressionsmålingerne omfatter 13 respondenter i alt.  
   3 respondenter er blevet målt første gang 2-4 mdr. efter start og 10 er udfyldt første gang umiddelbart ved start. Der er mellem de  

2 målinger gået ml. 2 og 4 mdr.  

 
68

 3 heraf scorede højest muligt, og havde dermed ikke mulighed for forbedring 
69

 Der er dog kun målt 2 gange på mødestabilitet for i alt 6 deltagere. For 12 deltagere er mødestabilitet angivet ved 
første måling og for 7 deltagere er mødestabilitet angivet ved 2. måling. Også ved udregning af gennemsnit for de to 
grupper ses en stigning i mødestabilitet.  
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Det ses, at udslusningen til job og uddannelse samlet er på 44 %. Med løntilskud bliver den positive 

udslusning på 51 %. Umiddelbart er den positive udslusning dermed forholdsvis høj. For at vurdere, 

hvorvidt udslusningstallene er tilfredsstillende, skal der imidlertid ses på målstyringsaftalen for Individuel 

virksomhedstræning for 2012: 

Målstyringsaftale 2012 
FOR ALLE 

ALDERSGRUPPER (faktiske tal)  

Beregnet måltal for 
udslusning for kun 

18-30 årige 

Udslusning 2. og 3. 
kvartal  

FOR 18-30 ÅRIGE 

Svarende til på 
årsbasis 

(beregnet) 

Arbejde 25 5 11 22 

Uddannelse 25 5 14 28 

Løntilskud 50 10 4 8 

 

Som det ses af tabellen ovenfor opfylder den beregnede udslusning for de 18-30 årige (ses i kolonnen 

yderst til højre) stort set målstyringstallene for alle aldersgrupper til job/ uddannelse, mens udslusning til 

løntilskud næsten svarer til den femtedel, som aldersgruppen udgør af samtlige deltagere.  Det kan derfor 

konkluderes, at udslusningen til arbejde og uddannelse for de 18-30 årige er tilfredsstillende, og at 

slutmålene som angivet i programteorien nås. 

For Individuel Virksomhedstrænings samlede målgruppe, uanset alder, er i 2011 en udslusning på 17 % til 

job/uddannelse og 9 % til løntilskud. Hvis tallene i øvrigt forudsættes sammenlignelige, ses der en større 

positiv udslusning for den unge målgruppe på 18-30 år end for dem over 30 år. Sammenlignes de to 

aldersgrupper ser Individuel virksomhedstræning således umiddelbart ud til at være særligt egnet til den 

unge målgruppe, men den unge målgruppe har dog generelt en større positiv udslusning end målgruppen 

over 30 år, hvilket til en vis grad modificerer dette billede. 

19% 

25% 

7% 7% 

9% 

9% 

12% 

3% 
9% 

Individuel Virksomhedstræning, udslusning 18-30 
årige, 2. og 3. kvartal 2012 

Ordinært arbejde 

Uddannelse 

Løntilskud 

Anden forsørgelse* 

Sygdom 

Arbejdsaktivering 

Andet Projekt 

Varighed 

Uafklaret 
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Hvad kan resultaterne give anledning til? 
- At fortsætte det gode samarbejde med deltagere og praktikværter med fortsat opmærksomhed på 

”det gode match” 

- At overveje, om det kunne være formålstjenligt med større erfaringsudveksling ml. 

jobkonsulenterne vedr. virksomhedskontakter.  

- Der er en lille tendens til, at forventningsafstemningen er minimalt mindre positiv bedømt af 

praktikværterne i de praktikker, hvor deltageren selv har taget første kontakt til praktikværten. Der 

kunne derfor evt. rettes mere opmærksomhed på yderligere forventningsafstemning i de tilfælde, 

hvor deltager selv tager kontakt til praktikvært. 

- Det ser ud til, at Individuel Virksomhedstræning har højere udslusning for den unge målgruppe 

under 30 år end dem over. Dette rejser spørgsmålet, om virksomhedsaktivering er relativt bedre til 

den unge målgruppe end til den lidt ældre - eller der bare er tale om at unge generelt har en højere 

udslusning end de lidt ældre. Dette giver undersøgelsen ikke svar på. 

 

Erfaringer med metoden: 

Individuel Virksomhedstræning har fra start været interesserede i at opnå konkrete resultater, og været 

optaget af, at resultaterne var brugbare. Der blev således forholdsvis tidligt opstillet programteori og 

undersøgelsesdesign. Der er arbejdet systematisk med dataindsamlingerne. Individuel 

Virksomhedstrænings erfaringer med evalueringsprocessen og metoden fremlagde de på sidste kursusdag i 

virkningsevaluering 07.11.12: 

 Det har været godt at have fokus på de enkelte elementer i arbejdet – arbejdet bliver mere 

nuanceret 

 Mange ”side-effekter” er blevet synlige i processen 

 Fået nyt værktøj til det daglige arbejde (har udviklet stjernediagram) 

 Jobkonsulenten (og dennes arbejde) har været i fokus  

 Undersøgt relationen mellem jobkonsulent og deltager 

 Opmærksomhed på, at jobkonsulenterne arbejder meget forskelligt og kan se styrken i det 

 Opmærksomhed på jobkonsulenternes forskellige kompetence områder 

 Det er nødvendigt, at en tovholder/ konsulent styrer processen, udarbejder statistik m.v. 

 Det har været mindre godt, at arbejdet med evalueringsdesign blev startet op til sommerferien70 

 Det har været mindre godt, at arbejdet har været tidskrævende og energikrævende (men også 

givende) – andre opgaver er nedprioriteret ned 

 En for kort tidsperiode at måle på 

 Tidskrævende 

 

                                                           
70 Der opstod i relation til besparelsesdrøftelser i Jobcenteret usikkerhed omkring hvilke interne projekter, der skulle deltage i 

evalueringsprojektet. I forbindelse med denne usikkerhed blev tidsplanen påvirket.  Først 24.04.12 blev de deltagende interne 

aktiveringsforløb endeligt fastlagt, og evalueringsarbejdet blev derfor presset frem mod sommerferien. 

 



91 
 
 

Evaluering af evalueringsprojektet 

Forventede effekter 
Ifølge kommissoriet skal evalueringsprojektet evalueres i fht. de følgende forventede effekter: 

1. at evaluering indarbejdes som læringsproces 

2. at kvaliteten af tilbuddene øges til gavn for borgerne 

3. at medvirke til fastholdelse af fokus og faglig udvikling for medarbejderne 

4. at udbrede videreudvikling og kvalitetssikring af evalueringsfokusset i eksisterende 

målstyringsaftaler 

5. Evaluering af projektet skal desuden vise, hvorvidt de i projektet anvendte evalueringsmetoder er 

egnede til at give svar på de ønskede spørgsmål og hvorvidt ressourceforbruget står mål med 

brugbarheden af resultaterne.  

Evalueringen skal ifølge kommissoriet foregå løbende i regi af koordineringsgruppe og styregruppe, når 

projektets gennemførelsesdel er igangsat. 

I det følgende beskrives projektet i fht. punkterne ovenfor. 

Evaluering indarbejdes som læringsproces: 

I projektet er indlagt 3 hele kursusdage i metoden virkningsevaluering. Imellem kursusdagene er der 

arbejdet med den konkrete evaluering i forløbene. Medarbejderne har været bestemmende i fht. opstilling 

af programteorier, fokus for evalueringen og dataindsamlingsmetoder. Forløbene har desuden haft 

mulighed for at kommentere på resultater og skriftligt materiale fra projektleder, samt naturligvis denne 

evalueringsrapport. Der er således tænkt meget i at giver medarbejderne ejerskab for evalueringerne og i 

læreprocesser. Som det fremgår visse steder af metodeafsnittene, har forløbene ikke altid stringent fulgt 

opstillede tidsplaner eller evalueringsdesign, hvilket i sig selv også er en læring for forløbene.  

Evalueringsprojektet har samlet fungeret som en læringsproces, både i teori og i praksis. 

Koordineringsgruppen tilføjer, at den vidensdeling, der er sket ved at mødes interne og eksterne projekter i 

fælles forum har været en interessant og givende læringsproces i sig selv. 

 

Kvaliteten af tilbuddene øges til gavn for borgerne: 

Evalueringsresultaterne danner baggrund for refleksion, videre undersøgelse og ændringer i de enkelte 

forløb, hvilket vil forbedre kvaliteten af forløbene til gavn for borgerne. 

 

Medvirke til fastholdelse af fokus og faglig udvikling for medarbejderne: 

Ud over den faglige udvikling, der ligger i læringsprocessen, har medarbejderne, som beskrevet under de 

enkelte forløb i denne rapport, givet tilbagemeldinger på, at de har fået fagligt udbytte af processen og 

også af opstilling af programteorien, fordi de her i talesætter tavs viden og afstemmer fokus i fht. det 

enkelte forløbs mål etc. 

 

Udbrede videreudvikling og kvalitetssikring af evalueringsfokusset i eksisterende målstyringsaftaler: 

Som nævnt i rapportens resume, forrest, anbefaler Styregruppen, at forankringen vil ske på den måde, at 

evalueringsfokusset for de interne projekter vil indgå i den samlede målstyringsaftale for Projektafsnittet. 
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Dvs. at erfaringer, værktøjer og virkningsevalueringsmetoden af de enkelte søjleledere i Projektafsnittet vil 

blive overvejet omsat i fht. interne projekter og endelig at erfaringer, værktøjer og 

virkningsevalueringsmetoden konkret vil indgå i målstyringsaftaler for de involverede interne projekter. 

Mht. forankring for de eksterne projekter vil de metoder og værktøjer, der i processen er udviklet af de 

eksterne forløb videreføres på den måde, at de, hvor det vurderes formålstjenligt af forløbet, også 

anvendes fremover. Desuden overvejes i jobcenteret at arbejde mod en generel form for opfølgning/ 

målstyring, hvori erfaringer fra projektet vil indgå. En evt. opfølgningsmodel vil blive udarbejdet med 

inddragelse af de eksterne aktører. 

 

Er de i projektet anvendte evalueringsmetoder egnede til at give svar på de ønskede spørgsmål? 

Tilbagemeldingen fra Koordineringsgruppen er, at metoden er meget brugbar og er egnet til bevarelse af de 

ønskede spørgsmål / undersøgelsesfelt.  

 

Står ressourceforbruget mål med brugbarheden af resultaterne? 

Styregruppen er spurgt i forhold hertil. Repræsentant for de interne forløb, leder af projektafsnittet Inge 

Nesgaard, angiver, at ressourceforbruget ikke står mål med resultaterne, men at det har været et godt 

forløb, særligt fordi der med projektet er blevet sat fokus på de blødere værdier. Repræsentant for de 

eksterne forløb, leder af Fokus Daghøjskole Bjørn Salling, angiver, at programteorien har været en 

øjenåbner. Opmærksomheden på bl.a. de virksomme mekanismer og fremgangsmåden med at sætte 

forløbets dele ind i en model og analyseret der ud fra har været godt. Bjørn Salling angiver desuden, at 

metoden er meget velegnet til beskrivelse af nye projekter.  

Koordineringsgruppen tilføjer, at det er en omfattende model, som i sin fulde udstrækning er for svær at 

stå med alene i forløbene. Det har således været et væsentligt element, at der har været tilknyttet en 

tovholder til evalueringsprojektet. Set i forhold til resultaterne af de enkelte evalueringer er det for 

koordineringsgruppen tvivlsomt, om ressourceforbruget står mål med resultaterne. Imidlertid har et 

væsentligt led i evalueringsprojektet været, at det har været en læringsproces, hvilket gør det naturligt, at 

ressourceforbruget i en opstartfase er forholdsvis omfattende.  Programteorien har vist sig at være et rigtig 

godt redskab, som kan bruges til at skabe overblik over et forløb, og at konkretisere det. Samtidig er 

programteorien en meget velegnet model til opstilling af nye forløb. Der er i Koordineringsgruppen enighed 

om, at processen har været spændende, og at det har været givende at interne og eksterne projekter har 

haft et fælles forum. Ligeledes er der enighed om, at medarbejderne i forløbene har været engagerede og 

har taget ejerskab for processen.  
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Er kommissoriet fulgt/ er de opsatte mål nået? 
I det følgende gennemgås de væsentligste punkter i kommissoriet for projektet og på hvilken måde dette er 

opfyldt i projektet.  

Mål 

Målet med projektet er ifølge kommissoriet: 

1. Udarbejdelse af evalueringspraksis for aktiveringsforløb 

2. Afprøvning af ovenstående i 2-3 interne og 2-3 eksterne projekter. 

I evalueringsprojektet er der udarbejdet metoder og værktøjer til evaluering og den overordnede metode 

virkningsevaluering er gennemprøvet. Der er således udarbejdet evalueringspraksis for hvert enkelt forløb, 

som kan tilpasses fremtidige behov. Virkningsevaluering er afprøvet på 3 interne og 3 eksterne projekter. 

 

Forventede resultater 

De forventede resultater er ifølge kommissoriet: 

1. at evaluering indarbejdes som læringsproces 

2. at kvaliteten af tilbuddene øges til gavn for borgerne 

3. at medvirke til fastholdelse af fokus og faglig udvikling for medarbejderne 

4. at udbrede videreudvikling og kvalitetssikring af evalueringsfokusset i eksisterende 

målstyringsaftaler. 

Evaluering er indarbejdet som læringsproces; medarbejderne på forløbene har deltaget i 3 dages kursus og 

har brugt den opnåede viden i praksis til at gennemføre evalueringer for eget forløb. Evalueringerne har 

givet vidensgrundlag for refleksioner og ændringer i forløbende. Evalueringsfokusset vil indgå i 

målstyringsaftale for Projektafsnittet, vil blive overvejet i fht. alle relevante interne projekter, og konkret 

indgå i målstyringsaftaler for de involverede interne projekter.  Desuden overvejes i jobcenteret at arbejde 

mod en generel form for opfølgning/ målstyring, hvori erfaringerne fra projektet vil indgå. En evt. 

opfølgningsmodel vil blive udarbejdet med inddragelse af de eksterne aktører. 

 

Projektorganisering 

Projektorganiseringen er udført som det er beskrevet i kommissoriet med styregruppe, 

koordineringsgruppe, delarbejdsgrupper og projektleder. 

 

Metode 

Metoden angives i kommissoriet til at skulle tage afsæt i Virkningsevaluering. Evalueringerne skal inddrage 

både kvalitative og kvantitative metoder, og skal inddrage progressions- og tilfredshedsmålinger for 

deltagerne. 

Virkningsevaluering har været afsættet i evalueringsprocessen. Medarbejderne på forløbene har selv været 

med til at udvælge relevante dataindsamlingsmetoder, og der har været en overvægt af kvantitative 

metoder. Progressions- og tilfredshedsmålinger er brugt for alle forløb. 
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Mål- og resultatstyring 

I kommissoriet angives, at evaluering skal indtænkes i mål- og kvalitetsstyringsprocessen i forvaltningen jf. 

RADAR-modellen.  

Dette er særligt gældende for de interne aktiveringsforløb, idet de eksterne forløb ikke direkte er omfattet 

af forvaltningens målstyring. For de interne forløb indgår evaluering naturligt i målstyring. Samtidig danner 

evaluering baggrund for refleksion/ ændringer jf. RADAR-modellen. Evalueringsprojektet har i fht. de 

eksterne forløb  sat fokus på manglende målstyring. 

 

Tidsplan 

Tidsplanen er i fht. den i kommissoriet angivne ændret indtil rigtig mange gange.  Generelt i fht. projektet 

opstod i relation til besparelsesdrøftelser i Jobcenteret usikkerhed omkring hvilke interne aktiveringsforløb, 

der skulle deltage i evalueringsprojektet. I forbindelse med denne usikkerhed blev tidsplanen påvirket.  

Først 24.04.12 blev de deltagende interne aktiveringsforløb endeligt fastlagt, og evalueringsarbejdet blev 

derfor presset frem mod sommerferien.  Dette er blevet påpeget som problematisk af medarbejdere og 

ledere, men har været forhold, der ikke har kunnet tages højde for på anden vis indenfor den fastlagte 

projektperiode. 

 

Kommunikationsplan 

Kommissoriets kommunikationsplan er gennemført med de tilføjelser/ ændringer som Styregruppen er 

kommet med. Nedenfor er angivet den gennemførte kommunikationsplan: 

Interessent Medie Udførelse 

Medarbejdere  Personelblad, personalemøder, 
MU 

Orientering på personalemøde i 
Projektafsnittet 20.09.12 

Medarbejdere i bestiller-leddet Møde for faglige koordinatorer/ 
Aktiveringsgruppemøde 

Faglige koordinatorer er 
orienteret i begyndelsen af 
projektperioden og projektleder 
gav nærmere orientering  
29.08.12 
Projektleder orienterede 
Aktiveringsgruppen 11.09.12 

Deltagere Orientering i de berørte projekter Projektmedarbejderne har 
orienteret deltagerne løbende i 
processen 

Politikerne De relevante udvalg Projektleder orienterer 
jobcenterets ledergruppe 
15.02.13. Jobcenterchef tager 
stilling til evt. orientering til FL, 
udvalg etc. 

 

Økonomi 

Projektet har brugt hele det bevilgede beløb på kr. 600.000, forbrugt på løn til tovholder, kursusudgifter til 

medarbejdere og lederes kursus i virkningsevaluering, kontorhold, mødeaktiviteter etc. 
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Plan for efterfølgende forankring af projektets resultater i daglig drift 

I kommissoriet angives, at forankring i daglig drift vil ske ved, at erfaringerne med videreudvikling og 

kvalitetssikring af evalueringsfokusset i eksisterende målstyringsaftaler udbredes, og det øgede 

evalueringsfokus indholdsmæssigt indarbejdes i de fremtidige målstyringsaftaler. Den løbende evaluering 

skal være enkel at anvende, og skal indgå i de daglige opgaver.
 
Det er Jobcenter ledelsens forventning, at 

det øgede evalueringsfokus indskrives i den alm. drift som led i mål- og resultatsyringsprocessen. Efter 

projektets afslutning vil der fortløbende skulle evalueres i både de interne og eksterne projekter med faste 

tidsintervaller. Det forudsættes, at projekterne leverer dataene, som så opsamles, analyseres og formidles 

af Jobcenter Sekretariat.  

Som følge af Styregruppens anbefalinger (som fremgår af resumeet forrest i denne rapport) sker forankring 

ved, at involverede interne projekter indarbejder evalueringsfokus i målstyringsaftaler. Forudsætningen om 

at jobcenter sekretariatet opsamler, analyserer og formidler data er der ikke ressourcemæssig grobund for 

p.t.  I fht. de eksterne projekter overvejes det i jobcenteret at arbejde mod en generel form for opfølgning/ 

målstyring, hvori erfaringer fra projektet vil indgå. En evt. opfølgningsmodel vil blive udarbejdet med 

inddragelse af de eksterne aktører. 
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Bilag 1 – projektets kommissorium af 27.04.12 

Kommissorium – Evaluering af 
aktiveringsforløb  

1. Baggrund og mål: 

 Baggrund for projektet  

LBR har 14.12.11 bevilget midler til gennemførelse af projekt ”Evaluering af Jobcenter Aalborgs 

aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere”. 

Der har ikke hidtil været en fast evalueringspraksis i fht. aktiveringsforløb i Aalborg kommune. Evalueringer 

er sket ad hoc og vha. forskellige metoder, og med forskelligt mål.   

Med afsæt i ”Håndbog i virkningsevaluering” AAU/ New Insight v. Thomas Bredgaard m.fl. september 2011, 

er det ledelsesmæssigt besluttet, at der bør fastlægges en fælles, samlet evalueringspraksis for såvel 

interne som eksterne aktiveringsforløb, særligt møntet på match 2. Evalueringsmetoderne er ikke endeligt 

fastlagt. 

Det er vurderet, at der over tid vil opleves et øget pres i fht. effektivisering, ressourceforbrug og følgende 

også i fht. dokumentation af, hvilke aktiviteter der pågår og aktiviteternes out-come. Dette medvirker til at 

sætte evaluering som fast arbejdsrutine på dagsordenen. Også KL har fokus herpå, bl.a. via et såkaldt 

videns-laboratorie, hvor udvalgte kommuner, herunder Aalborg, har deltaget mhp. at opsamle erfaringer 

mht. hvad der virker i aktiveringsindsatsen. 

 

Målet med projektet 

Målet med projektet er  

5. Udarbejdelse af evalueringspraksis for aktiveringsforløb 

6. Afprøvning af ovenstående i 2-3 interne og 2-3 eksterne projekter 

Det er målet, ved hjælp af fastlæggelse af evalueringspraksis og gennemførelse heraf, at medvirke til at 

sikre læring, kvalitet og tilpasning i tilbuddene, fastholdelse af fokus og faglig udvikling for medarbejderne 

samt at borgerne (deltagerne) profiterer af tilbuddene, dvs. bevæger sig tættere på arbejdsmarkedet. 

Det er målet, at de enkelte tilbud evalueres i fht. målgrupper, oplevet kvalitet og out-come. Det er 

væsentligt at medarbejderne inddrages, og at evaluering derved indarbejdes som læringsproces.  
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Forventede resultater  

- at evaluering indarbejdes som læringsproces 

- at kvaliteten af tilbuddene øges til gavn for borgerne 

- at medvirke til fastholdelse af fokus og faglig udvikling for medarbejderne 

- at udbrede videreudvikling og kvalitetssikring af evalueringsfokusset i eksisterende målstyringsaftaler. 

 

2. Styring af projektet/ Projektorganisering: 
Der er behov for en beslutningsdygtig gruppe, der indenfor bevillingen kan fastlægge retning og rammer i 

fht. projektet, dvs. en styregruppe. 

Da en væsentlig del af projektet er den processuelle del omkring forankring af evalueringstankegangen i 

organisationen, vil det desuden være formålstjenligt med en koordineringsgruppe. Denne kan bringe in-put 

fra organisationen ind i arbejdet og sikre arbejdet en pragmatisk vinkel. Samtidig kan koordineringsgruppen 

bringe viden, erfaringer og gerne engagement med ud i organisationen og dermed medvirke til at 

evalueringstankegangen kan bundfælde sig i organisationen.  Gruppen skal drøfte design, anvendelighed, 

gennemførelse af evalueringer og opsamling af erfaringer.   

Endelig er der behov for mindre del-arbejdsgrupper til gennemførelse af evalueringerne i de enkelte 

projekter. 

Ud fra ovenstående behov etableres følgende projektorganisation: 

 

Projektorganisationen 
 

Projektejer 

 LBR, på deres vegne Jobcenter chef Arne 

Lund Kristensen 

Kompetence: 

o Fastsat ramme for projektet 
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Styregruppemedlemmer 

 Leder af Jobcenterets Projektafsnit Inge 

Nesgaard 

 Repræsentant for de eksterne projekter 

Bjørn Salling, Fokus 

 Kvalitetschef Poul Erik Jensen 

 Jobcenter Sekretariats leder Charlotte 

Houmøller Sprøgel 

 Sekretariatsfunktion og mødeleder for 

Styregruppen: Projektleder/ 

evalueringskonsulent Karen Tryk Espensen 

 

Kompetence: 

o Refererer til Projekt- ejer  

o Starter projekt   

o Godkender kommissoriet 

o Udpeger deltagere 

o Beslutter videre handlingsplan 

o Sikrer ressourcer til arbejdet i projektet 

o Træffer overordnede beslutninger om 

projektet 

o Bidrager med koordinering og forankring på 

tværs af organisationen 

o Følger op på projektets fremdrift 

 

Projektleder 

 Evalueringskonsulent Karen Tryk Espensen 

o Refererer til Styregruppe og Projekt ejer 

o Koordinerer aktiviteter 

o Igangsætter aktiviteter 

o Informerer styregruppe og arbejdsgruppe 

o Indkalder til relevante møder 

 

Koordineringsgruppe: 

 Fra sekretariatet: konsulentdeltagelse 

aftales med sekretariatsleder  

 Søjleledere for berørte projekter 

 Ledere for berørte eksterne projekter 

 

 

 Repræsentanter for bestiller-ledet kan evt. 

inddrages i nødvendigt omfang ad-hoc. 

o Refererer til projektleder  

o Med til at lave arbejdet i projektet, dvs. 

o Opstille forslag til egnet model for 

evaluering 

o Planlægge og hjælpe med til udførelsen af 

evalueringen i nødvendigt omfang 

o Samle op på erfaringer og drøfte modellens 

egnethed i praksis, evt. tilpasninger 

o Medvirke til at opbygge 

evalueringskapacitet i organisationen 

o Bidrage aktivt med egen faglighed 

 

Delarbejdsgrupper 

 De berørte projekters ansatte 

o Medvirke til udførelse af dele af 

evalueringen 

o Medvirke til opsamling af dele af erfaringer 

o Medvirke til at implementere 

evalueringstankegangen i det daglige 

arbejde 
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4. konkrete opgaver/ indhold: 

Målgruppe for projektet  

Jobcenter Aalborg har en række aktiveringsprojekter for ledige både arbejdsmarkedsparate og ikke-

arbejdsmarkedsparate ledige. Dette projekt tager udgangspunkt i projekter for ledige 

kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2.  Projektet vil medvirke til en optimeret kvalitetssikringsproces 

og derved komme kommunens ledige borgere til gode.  

Kriterierne for udvælgelse af projekter har været: 

- projekternes formodede parathed til deltagelse i evalueringsforløb 

- bredde projekterne imellem mht. udbyder, indhold og målgruppe for dermed at sikre en 

bred erfaringsopsamling 

 

Interne projekter: 

Projektafsnittet har selv foretaget udvælgelsen.  Der er ønsket deltagelse fra forskellige søjler. 

Projektafsnittet er opbygget omkring følgende søjler: Afklaring, Personlig udvikling, Erhvervsforberedende/ 

Jobteam, Revalidering/ genoptræning samt arbejdsaktivering. Der er udvalgt projekter fra hhv. den 

Personlig udviklende søjle, den Erhvervsforberedende søjle/ Jobteam og den Afklarende søjle. Revalidering/ 

genoptrænings søjlen er ikke relevant, idet projektet skal omfatte match 2 ledige kontanthjælpsmodtagere. 

Arbejdsaktivering er ikke medtaget, idet der for målgruppen oftest er tale om kortere forløb, indtil 

mødedisciplin etc. er erhvervet.   

De konkrete projekter fra de 3 søjler er udvalgt efter vurdering af søjleleder i fht. hvor der 

medarbejdermæssigt er interesse for projektet og kapacitet til opgaven, samt at sammensætningen af de 

interne projekter skal afspejle bredden i målgruppen. Følgende projekter er udvalgt: 

 

1. ”Kontrasten” (Personlig udvikling) 

2. ”Individuel virksomhedstræning ”(Erhvervsforberedende/ Jobteam) 

3. ”Afklaringsforløbet” (Afklaring) 

 

 

Eksterne projekter: 

Styregruppen har foreslået de eksterne projekter. De eksterne projekter orienteres uge 11/12, og skal siden 

give tilbagemelding i fht. deltagelse. Projekterne er udvalgt ud fra, at det vil være relevant med forskellige 

udbydere dels for ikke at forfordele udbydere, og dels for at sikre en bred erfaringsopsamling.  

Konkret samarbejder jobcenter Aalborg med 5 private udbydere af aktiveringsforløb for match 2: 

Kvindedaghøjskolen, AOF, Fokus, Sind og DUI. DUI er projektmæssigt under organisatorisk omlægning, og 

deltagelse i evalueringsprojektet vurderes derfor ikke at være formålstjenlig. For Sinds vedkommende har 

¾ af deltagerne et timetal på maks. 10 timer om ugen pga. sindslidelse. Kvindedaghøjskolen, AOF og Fokus 

vurderes derfor mest relevante til deltagelse.   
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De konkrete forløb fra de 3 nævnte udbydere er udvalgt for at dække målgruppen bredt. Forløbende for 

match 2 for de pågældende udbydere ligger hhv. under den Personligt udviklende søjle og under 

Afklaringssøjlen, og begge søjler ønskes repræsenteret. Følgende projekter ønskes til deltagelse: 

1. Kvindedaghøjskolen: ”Valget er mit” (personlig udvikling) 

 omfattende 18-30 årige kvinder 

2. Fokus:    ”Fokus ”Fitness - En sund krop”” (personlig udvikling)  

omfattende alle aldre, p.t. ca. 70 deltagere 

3. AOF:  ”Tilbage til fremtiden” (afklaring)  

uddannelsesforberedende for 18-25 årige 

 

 

 

Beskrivelse af projektet, herunder aktiviteter i projektet 

Der skal fastsættes evalueringspraksis og -design for evaluering af de enkelte projekter. Projektet skal 

medvirke til at videreudvikle og kvalitetssikre evalueringsfokusset i de eksisterende målstyringsaftaler. Det 

skal sikres, at både borgere og projektmedarbejdere inddrages i evalueringen af de enkelte forløb. 

Evalueringerne skal inddrage både kvalitative og kvantitative metoder, og skal inddrage progressions- og 

tilfredshedsmålinger for deltagerne. Evalueringerne skal i design og metode være overkommelige 

ressourcemæssigt, således at efterfølgende forankring gøres mulig. 

Der vil som beskrevet blive taget afsæt i forskellige relevante metoder, bl.a. ”Virkningsevaluering” som 

beskrevet af Thomas Bredgaard, AAU 2011, m.fl.  

 

Virkningsevaluering  

Virkningsevaluering er bygget op omkring programteori. En programteori er en systematisk beskrivelse af 

en indsats’ delelementer, faktiske aktiviteter og faglige antagelser om, hvilke aktiviteter, der under hvilke 

omstændigheder fører til hvilke resultater.  

Hvis programteorien (antagelsen om hvilke delaktiviteter, der under hvilke omstændigheder fører til hvilke 

resultater) efterprøves via indsamling af data fra forskellige kilder, har man en virkningsevaluering.  

Virkningsevalueringen kan vise, hvad der virker for hvem, hvordan det virker og under hvilke 

omstændigheder, det virker. 

Virkningsevaluering (også kaldet ”realistisk evaluering”) er en procesorienteret evalueringsmodel, dvs. et 

dynamisk redskab, hvor aktiviteter og resultater kan udvikle sig og opdateres over tid i forhold til de 

opnåede erfaringer. 
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Metodevalg 

Metodevalget træffes under hensyntagen til, at metoden skal være enkel at anvende, således at 

evalueringsarbejdet kan implementeres i det daglige arbejde. Inddragelse af medarbejdere og borgere i 

evalueringen er en forudsætning.
  

 

Mål- og resultatstyring 

Det er væsentligt for projektet, at det indtænkes i mål- og kvalitetsstyringsprocessen i forvaltningen jf. 

RADAR-modellen nedenfor. Der vil hermed være tale om en fortløbende læringsproces både overordnet i 

fht. evaluering af beskæftigelsesprojekter og mere detaljeret i fht. det enkelte projekts indsatser, mål og 

resultater. 

RADAR er helt overordnet den model, der danner grundlag for forvaltningens mål- og resultatstyring, og 
hvor indsatser og resultater afvejes imod hinanden. Projektet skal bidrage med at indtænke måling af 
”bløde” værdier i mål- og resultatstyringen. 
 
 
 
 

 
 

 
Målstyringen for 2012 er p.t. udarbejdet, og vil kunne danne input til evalueringen. Implementeringen 

(Radarmodellens ”Deployment”) af evalueringstankegangen vil kunne ske for målstyringen 2013 og frem. 

 

1) Måling  
2) Læring og 
kreativitet  
3) Forbedring og 
innovation.  

 

R=Results 

A=Approach 

D= Deployment 

AR=Assessment 

og Review 
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5. Milepæle/ tidsplan: 

Projektets varighed 

1 år, medio februar 2012 til primo februar 2013 

 

Tidsplan over aktiviteter og milepæle i projektet 

o Evalueringspraksis og – design forventes at være fastlagt i marts/ april 2012 

o Selve iværksættelsen kan påbegyndes i april/ maj 2012  

o Iværksættelse vil indebære undersøgelse og efterfølgende refleksion, læring og evt. forandring i de 

enkelte forløb mhp. at sikre forankring af dels evalueringstænkningen og dels de resultater der 

peges på.  

o Opsamling af erfaringerne fra den praktiske afprøvning af evalueringsmetoderne december 2012 

o Evaluering af evalueringsprojektet og sikring af implementering og forankring januar 2013. 

Mere detaljeret tidsplan for projektet findes i særskilt bilag.  

 

6. Kommunikationsstrategi 

Formidling af resultater 

Medarbejdere på de enkelte forløb inddrages løbende i evalueringsprocessen, således at evalueringspraksis 

bliver forankret som læringsproces. Evalueringerne for de enkelte forløb samles og formidles til relevante 

ledere og medarbejdere i Jobcentret. Desuden vil resultaterne tilgå KL som led i KL’s tværkommunale 

initiativ ”Videnslaboratorie” vedr. hvad der virker i aktiveringsindsatsen.
 
 

 

En kommunikationsstrategi i fht. de ikke direkte involverede projekter kan have til formål at udbrede 

kendskab til projektet, baggrunden for det, give signal om, at der er tale om læring, ikke ”eksamen”, at 

indsatsen/ medarbejdere / deltagere tages alvorlige, at Aalborg kommune arbejder seriøst for borgernes 

penge. 

 

 

Interessent Medie Budskab 

Medarbejdere  Personelblad, personalemøder, 
MU 

læring ikke eksamen, hvad 
projektet skal bruges til etc. 

Medarbejdere i bestiller-leddet Møde for faglige koordinatorer/ 
Aktiveringsudvalgsmøde 

Orientering om projektet 

Deltagere Orientering i de berørte projekter Jobcenter Aalborg tager 
deltagernes erfaringer alvorligt 

Politikerne De relevante udvalg Orientering om projektet 
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7. Ressourcer, økonomi: 
 

Projektet har, ud over løn til projektleder, råderum over kr. 80.000 kr. fordelt således: 

Kontorhold:  10.000 kr. 
Mødeaktiviteter: 20.000 kr. 
Materialeudgifter: 40.000 kr. 
Formidling:  10.000 kr. 

Støtteaktiviteter: 

Beskæftigelsesregionen har givet mulighed for, at Aalborg kan få et 3 dages kursus i virkningsevaluering for 

op til 40 deltagere.  Der er tale om 3 dage med pause imellem. Jobcenter Aalborg står for kursussted og 

forplejning, kursusudgift for interne medarbejdere betales af Beskæftigelsesregionen. Eksterne 

samarbejdspartnere kan deltage mod en kursusafgift på ml. kr. 1100 og 1800 kr. pr. deltager pr. dag.  

Projektet betaler som udgangspunkt for 2 deltagere fra hvert eksternt projekt, dvs. i alt 6 eksterne 

deltagere. Hvis der ønskes flere deltagere fra de eksterne projekter – og der er plads – kan der stilles 

pladser til rådighed mod betaling af kursusafgift. 

 

8. Evaluering 

 Plan for evaluering af projektet 

Projektet evalueres i fht. de forventede effekter: 

 at evaluering indarbejdes som læringsproces 

 at kvaliteten af tilbuddene øges til gavn for borgerne 

 at medvirke til fastholdelse af fokus og faglig udvikling for medarbejderne 

 at udbrede videreudvikling og kvalitetssikring af evalueringsfokusset i eksisterende målstyringsaftaler 

 Evaluering af projektet skal desuden vise, hvorvidt de i projektet anvendte evalueringsmetoder er egnede 

til at give svar på de ønskede spørgsmål og hvorvidt ressourceforbruget står mål med brugbarheden af 

resultaterne. Evalueringen foregår løbende i regi af koordineringsgruppe og styregruppe, når projektets 

gennemførelsesdel er igangsat. 

Overvejelser om fx brugerundersøgelser mv. 

Projektmedarbejdere og ledere i Jobcenter Aalborg inddrages i evalueringen af det samlede projekt. 

Plan for efterfølgende forankring af projektets resultater i daglig drift 

Forankring i daglig drift vil ske ved, at erfaringerne med videreudvikling og kvalitetssikring af 

evalueringsfokusset i eksisterende målstyringsaftaler udbredes, og det øgede evalueringsfokus 

indholdsmæssigt indarbejdes i de fremtidige målstyringsaftaler. Den løbende evaluering skal være enkel at 

anvende, og skal indgå i de daglige opgaver.  



104 
 
 

Det er Jobcenter ledelsens forventning, at det øgede evalueringsfokus indskrives i den alm. drift 

som led i mål- og resultatsyringsprocessen. Efter projektets afslutning vil der fortløbende skulle 

evalueres i både de interne og eksterne projekter med faste tidsintervaller. Det forudsættes, at 

projekterne leverer dataene, som så opsamles, analyseres og formidles af Jobcenter Sekretariat.  
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Bilag 2 - Dataindsamlinger, oversigt  

Forløbenes dataindsamlinger, oversigt 
 

 
 

Afklarings
-forløbet 

AOF TTF Kvinde-
daghøj-
skolen 
VEM 

Fokus 
”Fitness 
- En 
sund 
krop” 

Kontras-
ten 

Individuel 
Virksom-
heds-
træning 

Spørge-
skema  
Deltagere 

Verificering 
af 
virksomme 
mekanisme 
(relations-
dannelse) og 
delmål 
(egenansvar) 

 Verificering af 
aktiviteten og 
virksom 
mekanisme og 
moderatorer 
herfor, 
aktivitetens 
sammenhæng 
med delmål 

Verificering 
af virksom 
mekanisme 
Sammen-
hæng ml. 
aktiviteter 
og delmål 
+pilotspør-
geskema til 
beskrivelse 
af 
målgruppe 
m.v. 

 Verificere 
virksomme 
mekanisme 
  ”godt 
match” 

Spørge-
skema 
Medarbej
dere 

     Verificere 
virksomme 
mekanisme 
  ”godt 
match” 

Spørge-
skema 
praktik-
værter 

     Verificere 
virksomme 
mekanisme 
  ”godt 
match” 

Registre-
ringer 
 

 Fremmøde-
statistik, 
verificere 
aktiviteter og 
progression i 
fremmøde 
Antal 
vejledningsti
mer 
Virksomme 
mekanismer 

Sortering af 
delt. I målgr. – 
kun målgr. 3 

Delmålet 
fremmøde 

Verificering 
af aktivitet 
Verificering 
af virksom 
mekanisme 
(ejerskab) 

Sortering af 
deltagere i 
målgr. Kun 
18-30årige 
med 
Reg. Af antal 
praktikker 
(verificere at 
match er 
sket) 
Møde-
stabilitet 
(godt 
match) 

 



106 
 
 

 Afklarings
-forløbet 

AOF TTF Kvinde 
daghøj-
skolen VEM 

Fokus 
”Fitness 
- En 
sund 
krop” 

Kon-
trasten 

Individuel 
Virksom-
heds-
træning 

Progres-
sions-
måling 
Deltagere 

Verificering 
af delmål,  
Desuden 
indgår 
verificering 
af 
Virksomme 
mekanisme, 
og  
Beskrivelse 
af målgruppe 

Spg. Skema, 
progression i 
fht. delmål 

Progression på 
delmål, som 
retrospektive 
deltager-
vurderinger 

Progres-
sion på 
delmål 
som 
retrospek-
tive 
deltager-
vurde-
ringer 

Verifice-
ring af 
delmål og 
sammen-
hæng m. 
aktivitet – 
desuden 
indgår 
verificering 
af aktivitet 
og 
virksom-
me meka-
nismer 

Delmål – 
progressions
måling i 
samarbejde 
ml. deltager 
og 
jobkonsulent 

Progres-
sions-
måling 
medar-
bejdere 

    Verificerin
g af delmål 
og 
sammenh
æng m. 
aktivitet – 
desuden 
verifice-
ring af ak-
tivitet 

Delmål – 
progressions
måling i 
samarbejde 
ml. deltager 
og 
jobkonsulent 

Inter-
views 
 

 Fokusgr.-
interview af 
deltagere 
mhp. 
konkretise-
ring af spg. i 
spg.skema 

Pilotunder-
søgelse 

   

Statistik/ 
udslusnin
ger 

Slutmål Slutmål slutmål Slutmål 
 

slutmål Slutmål 

Sagsgen-
nemgang 
 

Få 
fremfundet 
målgruppen 
med fysiske 
skavanker 
Slutmål  

Verificering 
af målgruppe 

 Verifice-
ring af 
målgruppe 
(jobplaner) 

Verifice-
ring af 
målgruppe 
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  Bilag 3 – E-doc sager, Evalueringsprojektet, oversigt  

Baggrundsmateriale m.v. findes i følgende 
E-doc sager 

 

2012-13134 FB-evaluering af Jobcenter Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere Adm.  

(fælles dokumenter for alle forløbene) 

2012-22120 FB-evaluering af Jobcenter Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere – 

Kontrasten 

2021-18734 FB-evaluering af Jobcenter Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere – Fokus 

Fitness 

2012-20038 FB-evaluering af Jobcenter Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere – 

Kvindedaghøjskolen Valget er mit 

2012-19030 FB-evaluering af Jobcenter Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere – AOF 

Tilbage til Fremtiden 

2012-24567 FB-evaluering af Jobcenter Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere – 

Individuel Virksomhedstræning 

2012-24568 FB-evaluering af Jobcenter Aalborgs aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere - 

Afklaringsforløbet 

 


