
Projektmodel med indsatsteori 
 

Dato 

28.03.2012 

Ref 

smj/anh 

Jnr 

2008-0196 

Side 

1/14 

 

 

 

DANMARKS 
EVALUERINGSINSTITUT 

Østbanegade 55, 3. 
2100 København Ø 

T  35 55 01 01 E eva@eva.dk 
F  35 55 10 11 H www.eva.dk 

 

 

 Guide til systematisk udviklingsarbejde i dagtilbud, skole og SFO 

 
Dette notat giver inspiration til hvordan kommuner kan iværksætte systematisk udviklings-
arbejde i et tværgående samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO med indsatsteori som 
metodisk ramme.  
 
Den præsenterede projektmodel er udviklet i forbindelse med et projekt i Ishøj Kommune. 
Dette projekt kan du læse mere om i rapporten Alle børns deltagelse i læringsfælleskaber 
(EVA, 2012) som findes på EVA´s hjemmeside www.eva.dk.  
 
Notatet indeholder en præsentation af ideen med projektmodellen og inspirationskilderne 
til de grundlæggende antagelser som projektmodellen bygger på. Desuden indeholder no-
tatet en detaljeret guide til organisering af udviklingsarbejde og en gennemgang af meto-
der som kan anvendes i de forskellige aktiviteter. Endelig indeholder notatet overvejelser 
om hvordan metoden og organiseringen har fungeret i projektet i Ishøj Kommune, og om 
mulighederne for udvikling af projektmodellen. 
 
Notatet henvender sig især til pædagogiske konsulenter eller andre konsulenter som har 
interesse i at organisere projekter i pædagogiske institutioner og anvende evalueringsme-
toder til at understøtte læreprocesser.  
 
Projektmodellen involverer eksterne konsulenter, men kan også være til inspiration for pro-
jekter der udføres af kommunens egne medarbejdere uden ekstern konsulentbistand.  

Ideen med projektmodellen  
Ideen med projektmodellen er at udvikle og evaluere en pædagogisk indsats i et samarbej-
de mellem institutioner der arbejder med den samme gruppe børn. Indsatsen udvikles i et 
forløb hvor medarbejdernes viden fra det pædagogiske arbejde omsættes til initiativer til 
udvikling af praksis. Indsatsen evalueres løbende for at understøtte en læreproces om virk-
ningsfulde metoder i den lokale kontekst. Forløbet ledes af konsulenter som inddrager vi-
den fra eksperter for at kvalificere udviklingen og evalueringen af indsatsen.  

http://www.eva.dk/
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Indsatsteori som metodisk ramme  
Den metodiske ramme for udvikling og evaluering af indsatsen er en indsatsteori for projek-
tet.  
 
En indsatsteori er en beskrivelse af forventninger til eller antagelser om hvordan en bestemt 
indsats vil virke. Indsatsteorier kan fremstilles som en tekst eller som en model der viser 
sammenhænge mellem projektets aktiviteter og de ønskede resultater. 
 
Indsatsteorien udvikles i et forløb hvor konsulenterne faciliterer medarbejdernes refleksion 
over hvilke resultater de vil opnå med projektet, og hvilke aktiviteter de vil iværksætte for at 
opnå resultaterne. Refleksionerne præsenteres for en ekspertgruppe som kvalificerer udvik-
lingen af indsatsteorien med forsknings- og erfaringsbaseret viden. 
 
Indsatsteorien er udgangspunktet for de aktiviteter der iværksættes i institutionerne, og an-
vendes desuden som model til evaluering af indsatsen. Evalueringen af indsatsen indebærer 
en løbende vurdering af om indsatsen virker som beskrevet i indsatsteorien – en metode 
der i evalueringslitteraturen blandt andet går under betegnelsen ”process tracing” (Beach 
og Pedersen, 2010, s. 215). Desuden indebærer evalueringen en undersøgelse af hvilke fak-
torer der henholdsvis fremmer og hindrer implementeringen af indsatsen og opfyldelsen af 
de opstillede mål i indsatsteorien.  
 
Den løbende vurdering og undersøgelse indgår i refleksioner over indsatsen som eventuelt 
munder ud i justeringer af indsatsen og/eller en revision af de antagelser der ligger til grund 
for indsatsteorien.  
 
Samarbejdet med institutionerne om udvikling og evaluering af indsatsteorien har til formål 
at igangsætte og understøtte en læreproces om indsatserne og at give medarbejderne i in-
stitutionerne erfaring med systematiske metoder til vurdering af og refleksion over den 
pædagogiske praksis.   
 
I publikationen En lærerig vej til resultater – Håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori 
(EVA, 2009) kan du læse mere om, hvordan du kommer i gang med indsatsteori som ram-
me for udvikling og evaluering af indsatser.   

Projektmodellens antagelser og inspirationskilder 
Projektmodellens ide bygger på tre grundlæggende antagelser som henter inspiration fra 
tre kilder. De grundlæggende antagelser er: 
 
• Indsatser skal udvikles lokalt i et tværgående samarbejde. 
• Evaluering kan understøtte udviklingen af en indsats. 
• Indsatsens virkning er afhængig af konteksten. 
 
I de følgende tre underafsnit præsenteres inspirationskilderne til de tre antagelser.  
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Indsatser skal udvikles lokalt i et tværgående samarbejde  
Antagelsen om at indsatser skal udvikles lokalt i et tværgående samarbejde, bygger på in-
spiration fra Center for Equity in Education ved The University of Manchester. I centrets 
tredje årsrapport om lighed i det engelske uddannelsessystem (2008) gør forfatterne op-
mærksom på behovet for at tilpasse policy til lokale behov og muligheder. Centret har des-
uden fokus på at indsatserne forankres bredt i lokalsamfundet. I en kritisk analyse af rege-
ringens områdebaserede initiativer anbefaler centret et tværgående samarbejde mellem 
skoler, andre offentlige institutioner og lokale aktører inden for erhvervsliv og foreningsliv 
(Dyson mfl., 2009). I flere af centrets egne projekter er den lokale indsats dog afgrænset til 
pædagogiske institutioner (fx Ainscow mfl., 2008), som det er også er tilfældet i projekt-
modellen.  
 
Evaluering kan understøtte udviklingen af en indsats 
Antagelsen om at evaluering kan understøtte udviklingen af en indsats, henter inspiration 
fra Michael Quinn Pattons arbejder om udviklingsorienteret evaluering1. Udviklingsoriente-
ret evaluering drejer sig om at understøtte udviklingsprocesser ved dels at tilvejebringe lø-
bende feedback på de iværksatte aktiviteter, dels at udvikle medarbejdernes kapacitet til at 
anvende evalueringsmetoder og anlægge et evalueringsperspektiv på indsatser og praksis i 
deres organisation.   
 
Indsatsens virkning er afhængig af konteksten  
Antagelsen om at indsatsens virkning er afhængig af konteksten, bygger på tilgangen reali-
stisk evaluering som er udviklet af Pawson og Tilley (1997). At arbejde med realistisk evalu-
ering er ensbetydende med at arbejde ud fra det synspunkt at det ikke er muligt at nå frem 
til universelle sandheder om eller anbefalinger til indsatser. I stedet må viden om indsatsers 
virkning tilvejebringes via en systematisk undersøgelse af hvordan en indsats virker, for 
hvem og under hvilke omstændigheder.  
 

                                                   
1  Oversættelse af udtrykket developmental evaluation.  
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Organiseringen af udviklingsarbejdet  
Et tværgående udviklingsarbejde kan fx organiseres i syv grupper som illustreret i figur 1. 
 
Figur 1 
Grupper i udviklingsarbejdet  

 

Projektgruppen 
Projektgruppen består af konsulenter som har ansvar for den overordnede projektplanlæg-
ning og kommunikation og for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne i pro-
jektets andre grupper.  
 
Ekspertgruppen 
Konsulenterne inddrager en ekspertgruppe til faglig sparring og kvalitetssikring i de forskel-
lige faser af projektet. Ekspertgruppen kan fx have kompetencer indenfor forskning i eller 
projektledelse af pædagogiske indsatser.  
 
Udviklingsgruppen 
Udviklingsgruppens opgave er at udvikle og evaluere indsatsen. Gruppen består af ledere 
og medarbejderrepræsentanter for institutionerne og en pædagogisk konsulent fra kom-
munen.   
 
Styregruppen 
Styregruppen består af institutionslederne, en pædagogisk konsulent fra kommunen og re-
præsentanter for forvaltningen. Styregruppens funktion er at opstille de overordnede ram-
mer for projektet og løbende at drøfte udviklingen af projektet i sammenhæng med kom-
munens øvrige politikker og indsatser på børn og unge-området.  
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Konkretiseringsgrupperne 
Der er en konkretiseringsgruppe for hver institution i projektet. Konkretiseringsgruppen be-
står af institutionens medarbejderrepræsentant i udviklingsgruppen og en eller flere af de 
øvrige medarbejdere i institutionen. Konkretiseringsgruppens opgave er at konkretisere de 
indsatsområder som udviklingsgruppen har udpeget som strategier til at nå projektets mål.  

Projektets aktiviteter  
Ud over selve indsatsen i institutionerne udgøres aktiviteterne i projektet af møder, dataind-
samling og analyse af datamateriale.  
 
Dette afsnit giver en detaljeret beskrivelse af formål med og anvendelse af metoder i de 
forskellige typer af møder som afholdes i løbet af projektet. Herefter følger en kort beskri-
velse af dataindsamlingen og fremgangsmåden ved analyserne af datamaterialet. Afsnittet 
afsluttes med en model for hvordan de forskellige aktiviteter indgår i projektets forløb.  
 
Møderne 
Møderne i projektet kan opdeles i otte typer:  
 
• Rammesætningsmødet 
• Opstartsmødet  
• Informationsmødet 
• Udviklingsmødet  
• Konkretiseringsmødet  
• Refleksionsmødet  
• Statusmødet 
• Ekspertmødet. 
 
De forskellige møder afholdes en eller flere gange i løbet af projektperioden som det er be-
skrevet i modellen for projektforløbet til sidst i afsnittet. I det følgende beskrives mødety-
pernes indhold og proces.  
 
Rammesætningsmødet  
Ved rammesætningsmødet afklarer styregruppen rammerne for projektet. Afklaringen af 
rammerne kan fx indebære en indkredsning af problemfeltet, nærmere bestemmelse af 
målgruppen for indsatsen, beslutning om hvilke institutioner der skal deltage, opstilling af 
budget, fastsættelse af tidsperioden, fastsættelse af krav til indsatsen, afstemning af for-
ventninger mv.  
 
Indkredsningen af problemfeltet kan fx omfatte en drøftelse fra et fra et lokalt og fra et 
principielt perspektiv. Drøftelsen fra et lokalt perspektiv kan handle om hvordan det pro-
blem som indsatsen skal modvirke viser sig lokalt, og hvilke resurser der er mulighed for at 
trække på. Drøftelsen fra et principielt perspektiv kan handle om hvilke værdier og forsk-
ningsmæssige traditioner der skal være udgangspunktet for at forstå og undersøge pro-
blemfeltet.  
 
Opstartsmødet  
Ved opstartsmødet bliver projektets udviklingsgruppe etableret.  
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Opstartsmødet kan fx indledes med en kort, motiverende tale af forvaltningsdirektøren og 
en præsentation af projektet ved konsulenterne. Herefter drøftes problemfeltet som ved 
rammesætningsmødet. På baggrund af rammesætningsmødet og opstartsmødet formule-
rer konsulenterne projektets grundantagelser som danner udgangspunkt for det videre ar-
bejde. 
 
Informationsmødet  
Ved informationsmødet bliver interessenter som ikke er med i projektets grupper, informe-
ret om projektet, blandt andet den resterende personalegruppe i institutionerne og foræl-
dregruppen. Informationsmødet afholdes inden indsatserne i institutionen bliver iværksat.  
 
Udviklingsmødet  
Ved udviklingsmødet opstiller udviklingsgruppen indsatsteorien for projektet.  
 
Mødet indledes med en præsentation af rammerne for udviklingen af indsatsteorien. I pro-
jektet i Ishøj Kommune var rammen at indsatsen skulle foregå i dagtimerne inden for det 
almenpædagogiske område og have fokus på betydningen af barnets møde med den pro-
fessionelle voksne.  
 
Efter rammesætningen af indsatsen formulerer udviklingsgruppen sine ønsker til virknin-
gerne af projektet på lang sigt. De ønskede virkninger på lang sigt kan fx formuleres ved at 
beskrive livet for en person i starten af tyverne som har modtaget projektets pædagogiske 
indsats. Med denne beskrivelse etablerer udviklingsgruppen et fælles visionært oriente-
ringspunkt for klarlæggelsen af hvad gruppen vil opnå inden for projektperioden for at 
børnene kan opnå den ønskede livssituation når de er i starten af tyverne.  
 
Næste skridt er at fastlægge projektets indsatsområder og derefter at tydeliggøre sammen-
hængene mellem disse indsatsområder og de ønskede resultater i projektperioden. Til sidst 
formuleres der indikatorer for de forskellige trin på vejen mod målet og der reflekteres over 
mulighederne for at indhente viden om indikatorerne undervejs i projektet.  
 
I projektmodellen er det hensigten at indsatsteorien udvikles over flere møder. Mellem ud-
viklingsmøderne indgår konsulenterne i et samarbejde med ekspertgruppen om at analyse-
re den opstillede indsatsteori og formulere fokuspunkter for det næste møde. Fokuspunk-
terne kan fx omfatte temaer som endnu ikke er belyst i indsatsteorien, eller spørgsmål til 
uddybning af de eksisterende sammenhænge i indsatsteorien.  
 
Arbejdet med at opstille indsatsteorien kan med fordel finde sted i mindre grupper på tværs 
af institutionerne for at sikre at indsatsteorien er relevant i alle institutionernes kontekst. 
Grupperne kan eventuelt sammensættes på ny i de forskellige faser med henblik på at ud-
veksle flest mulige perspektiver og udvikle relationer på tværs af udviklingsgruppen.  
 
Udviklingsmøderne kan også omfatte en drøftelse af opmærksomhedspunkter for udvikling 
og fremdrift i projektet.  
 
Konkretiseringsmødet  
Ved konkretiseringsmøderne bliver indsatsområderne i indsatsteorien konkretiseret i hver 
institution.  
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Det første møde indledes med en grundig præsentation af projektet og indsatsteorien for 
de medarbejdere i institutionen der ikke har været en del af udviklingsgruppen. Herefter 
bliver de enkelte indsatsområder konkretiseret. Arbejdet med indsatsområderne indebærer 
en fortolkningsproces, hvor den fælles indsatsteori for projektets institutioner bliver omsat 
til konkrete aktiviteter der er tilpasset den enkelte institution.  
 
Resultatet af konkretiseringsmøderne er et aktivitetsskema. Aktivitetsskemaet indeholder en 
detaljeret beskrivelse af indsatsen i institutionen og en tydeliggørelse af sammenhængen 
mellem den enkelte aktivitet og den fælles indsatsteori. Desuden fremgår det af skemaet 
hvornår de forskellige aktiviteter iværksættes, og hvem der er tovholder for hver enkelt ak-
tivitet. Aktivitetsskemaet bliver præsenteret og drøftet i udviklingsgruppen. 
 
Refleksionsmødet 
Refleksionsmøderne bliver afholdt i udviklingsgruppen i forlængelse af konsulenternes da-
taindsamling og analyse af indsatsen. Det primære formål med møderne er at benytte ana-
lysen til en refleksion over indsatsen og en vurdering af eventuelle behov for justering eller 
udvikling af såvel indsatsen som indsatsteorien.   
 
Refleksionsmødet giver også mulighed for at sætte fokus på det tværgående samarbejde i 
projektet, idet alle institutioner er repræsenteret i udviklingsgruppen.  
 
Statusmødet 
Den løbende dialog i styregruppen foregår ved statusmøder umiddelbart efter refleksions-
møderne. Ved møderne fremlægger konsulenterne analyserne af indsatsen, temaer fra re-
fleksionsmøderne og forhold omkring projektet som kræver drøftelse eller beslutning i sty-
regruppen. Desuden kan statusmøderne være et forum for at drøfte hvordan forvaltningen 
og lederne kunne understøtte projektet i den kommende fase, og hvordan de kan sikre 
forankring og udbredelse af projektets metoder og den opnåede læring. 
 
Ekspertmødet  
Ekspertmøderne bliver afholdt med deltagelse af projektgruppen og ekspertgruppen for at 
kvalitetssikre og udvikle projektet i dets forskellige faser.  
 
Dataindsamlingen  
Dataindsamlingen er grundlaget for de analyser som er udgangspunkt for den løbende ud-
vikling af indsatsen og indsatsteorien under refleksionsmøderne. Dataindsamlingen foregår 
gennem interview og observationer, som gennemføres ad flere omgange i løbet af projekt-
perioden.  
 
Interviewene og observationer tjener to formål: dels at indhente viden om implementerin-
gen af indsatsen, erfaringerne med indsatsen og indsatsens virkninger, dels at give delta-
gerne i projektet mulighed for at reflektere over indsatsen og sætte ord på deres erfaringer.  
 
Denne dataindsamling suppleres med korte månedlige statusinterview for at støtte imple-
menteringen i institutionerne og få opdateret viden om den netop overståede periode.  
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Analyserne  
De skriftlige analyser af datamaterialet (statusnotatet) som er udgangspunkt for refleksi-
onsmøderne, indeholder et afsnit om hvert aktivitetsområde i indsatsteorien. De enkelte af-
snit består af to underafsnit. Det første underafsnit, Intention, beskriver hvilke aktiviteter 
institutionen har valgt at iværksætte (jf. aktivitetsskemaet), og hvilket udbytte medarbej-
derne forventer at børnene vil få af dem (jf. indsatsteorien). Det andet underafsnit, Indsats 
og resultater, beskriver på hvilket niveau og med hvilke eventuelle justeringer institutionen 
har implementeret indsatsen. Desuden beskriver underafsnittet hvilke erfaringer medarbej-
derne har gjort sig i forbindelse med implementeringen, og hvilke virkninger de har iagtta-
get i børnegruppen. Opdelingen i de to underafsnit er foretaget med udgangspunkt i pro-
jektmodellens fokus på at reflektere over forholdet mellem de forventede sammenhænge i 
indsatsteorien og den måde indsatsen reelt forløber på.  
 
Datamaterialet til analyserne kan systematiseres ved at samle de dele af materialet som er 
relevante for at belyse hvert enkelt indsatsområde i indsatsteorien.  
 
Model for projektforløbet  
Figur 2 viser hvordan de forskellige aktiviteter i projektet indgår i en model for projektets 
forløb. Projektets forløb er tilrettelagt som en cyklus med handling og evaluering inspireret 
af David Kolbs arbejder om erfaringsbaseret læring (Kolb, 1984).  
 
Figur 2 
Projektforløbet 
 

 
Læreprocessen om indsatserne starter med udviklingen af indsatsen (den store bold). Heref-
ter påbegyndes indsatsen som illustreret med pilen. Undervejs i indsatsen iværksættes der 
med mellemrum en række aktiviteter til evaluering af indsatsen (de mellemstore bolde).  
I projektet i Ishøj Kommune blev disse evalueringsaktiviteter iværksat fire gange i perioden 
fra november 2009 hvor indsatsteorien var færdiggjort, til juni 2011 hvor den endelige af-
rapportering blev påbegyndt. Modellen viser desuden de månedlige statusinterview og de 
ekspertmøder som afholdes i perioderne mellem evalueringsaktiviteterne (de små bolde).  

Kombination og vægtning af udvikling og evaluering i projektaktivite-
terne   
De aktiviteter der indgår i projektforløbet, er tilrettelagt med fokus på såvel udvikling som 
evaluering. Tabel 3 viser hvordan udviklings- og evalueringsdimensionen er kombineret i de 
enkelte projektaktiviteter, og hvilken dimension der lægges størst vægt på.  
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De aktiviteter hvor udviklingsdimensionen er vægtet højest, er markereret med en mørk grå 
nuance, og de aktiviteter hvor evalueringsdimensionen er vægtet højest, er markeret med 
en lys grå nuance. Tallene i parentes angiver hvor mange gange aktiviteterne blev gennem-
ført i projektet i Ishøj Kommune.   
 
Tabel 1 
Udvikling og evaluering i projektaktiviteterne 

Aktivitet Udvikling  Evaluering  Vægtning  

Udviklingsmøder (3)   Åbne og dynamiske pro-
cesser  

 Tid til at formulere anta-
gelserne  

 Fokus på ejerskab  

 Anerkendelse af medar-
bejdernes perspektiver  

 Konsulenternes fortolk-
ning og systematisering 
og input fra eksperterne 

 

 Formulering af projekt-
ideen som en indsatsteo-
ri  

 Formulering af indikato-
rer  

 

Udvikling 

Konkretiseringsmøder  

(1-3)  

 Udvikling af indsats der er 
relevant for institutionen  

 Udgangspunkt i lokale 
muligheder 

 Nye indsatser 

 Lokal fortolkning af ind-
satsteorien  
 

 Præcise beskrivelser af 
handlinger  

 Vægtning af systematik 
 Kobling mellem indsats 

og indsatsteori  

 Særskilt behandling af 
indsatsteoriens dele 

 

Udvikling 

Interview (18)  Refleksion over indsatsen   Spørgeguide med tema-
er om implementering 
og sammenhænge i ind-
satsteorien  
 

Evaluering 

Statusinterview (9)  Understøttelse af imple-
menteringen ved at spør-
ge systematisk om de for-
skellige dele af indsatsen  

 Løbende refleksion over 
indsatsen  

 

 Øget validitet via fokus 
på netop overstået peri-
ode  

 

Evaluering 

Observationer (5)  Dialog med medarbejder-
ne  

 Fokus på indikatorer  

 Indsigt i kontekst  

Evaluering  

fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

Aktivitet 

 

Udvikling  Evaluering  Vægtning  

Analyser (statusnotater) 

(4) 

 Opmærksomhed på at 
formidlingen skal motive-
re til fortsat aktivitet og 
udvikling 

 Formidling af positive 
virkninger – små som store  

 Anerkendelse af indsatsen 
som en udviklingsproces  

 Statusnotater der er op-
bygget efter indsatsteo-
rien  

 Statusnotater der under-
streger forholdet mel-
lem intentionen med og 
analysen af indsatsens 
implementering og virk-
ning  

 Vurdering af indsatsens 
implementering og virk-
ning  

 Offentliggørelse af sta-
tusnotaterne  
 

Evaluering  

Refleksionsmøder (4)  Dialog om analyser  

 Tematisering af udvik-
lingspunkter 
 

 Præsentation af analyser  Udvikling 

Statusmøder (4)  Dialog om forvaltningens 
rolle i projektet  

 Sammenhænge med 
kommunens strategier og 
indsatsområder 

 Præsentation af analyser  Udvikling 

 
Tabellen viser hvordan det parallelle fokus på udvikling og evaluering kommer til udtryk i de 
forskellige aktiviteter. Vægtningen af dimensionerne udvikling og evaluering afhænger af 
formålet med aktiviteten. I den indledende fase af projektet hvor formålet er at udvikle og 
konkretisere indsatsen, er dimensionen udvikling vægtet højest. Under den løbende data-
indsamling og analyse hvor formålet er at indhente viden om indsatsen, er dimensionen 
evaluering vægtet højest. Endelig er dimensionen udvikling vægtet højest til refleksionsmø-
derne og statusmøderne hvor formålet er at benytte den indhentede viden til refleksion 
over projektet.  

Undersøgelse af virkninger for børnene 
Projektmodellen indebærer udvikling af en indsatsteori som bygger på en række antagelser 
om hvilke virkninger indsatsen får for børnene hvis den iværksættes som beskrevet. Det er 
en del af hensigten med projektmodellen at undersøge om disse antagelser stemmer 
overens med erfaringerne i projektet.  
 
Formålet med undersøgelsen af virkningerne for børnene er at påvise om de kortsigtede re-
sultater som ifølge indsatsteorien antages at føre til de ønskede virkninger på længere sigt, 
opnås i projektperioden som følge af indsatsen.  
 
Vurderingen af de kortsigtede resultater er i denne projektmodel baseret på interview og 
observationer. Eftersom der bruges kvalitative metoder til at vurdere indsatsens resultater, 
er det ikke hensigten at konstatere en effekt eller et effektniveau ud fra forudbestemte in-
dikatorer som det er tilfældet ved brug af eksperimentelle design. I stedet anvendes anta-
gelserne om virkningerne af indsatsen som beskrevet i indsatsteorien som afsæt for en ek-
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splorativ undersøgelse af projektets resultater for børnene. Den eksplorative undersøgelse 
af resultaterne for børnene gennemføres ved at udarbejde interview- og observationsguider 
med det formål dels at spørge om eller rette opmærksomheden mod sammenhængene og 
indikatorerne i indsatsteorien, dels at stille åbne spørgsmål og foretage mere generelle ob-
servationer for at undersøge om der er andre sammenhænge og indikatorer end dem der 
er beskrevet i indsatsteorien, som gør sig gældende i forbindelse med indsatsen.  

Erfaringer med projektmodellen i Ishøj Kommune  
Den opstillede projektmodel som er gennemgået i de foregående afsnit, skal som nævnt i 
indledningen være til inspiration for systematisk udviklingsarbejde i et tværgående samar-
bejde mellem dagtilbud, skole og SFO. Dette afsnit formidler de erfaringer med projektmo-
dellen fra projektet i Ishøj Kommune som vil være relevante at tage i betragtning ved an-
vendelse af projektmodellen i andre sammenhænge. Opsamlingen på erfaringerne bygger 
på interview, referater af møder og konsulenternes oplevelse af projektforløbet.  
 
Nedenfor sammenfattes erfaringerne med projektmodellen i fire punkter.  
 
Deltagelse i udviklingen af indsatsteorien har betydning 
Erfaringerne fra projektet viser at det har betydning for institutionernes ejerskab til indsat-
sen at deltage i formuleringen af de ønskede resultater og afklaringen af begrundelserne 
for indsatsen i forbindelse med udviklingen af indsatsteorien. Aktiviteten er med til at sætte 
indsatserne i perspektiv og gøre dem til institutionernes egne. Udviklingen af indsatsteorien 
ser også ud til at være afgørende for at skabe den ændring i perspektivet på egen praksis 
der kan understøtte forandring i forbindelse med projektet. Deltagerne i udviklingsmøderne 
refererer til forløbet med udviklingen af indsatsteorien som en aktivitet der rettede perspek-
tivet mod de fælles mål og gav inspiration til at reflektere over egen praksis.  
 
På baggrund af denne erfaring vil det være hensigtsmæssigt at overveje hvordan sammen-
sætningen af udviklingsgruppen og formidlingen af gruppens arbejde til de øvrige medar-
bejdere kan blive så befordrende som muligt for projektet i institutionerne.  
 
Jævnlig kontakt med institutionerne er en forudsætning for implementeringen  
En anden erfaring fra projektet er at jævnlig kontakt mellem konsulenterne og institutio-
nerne er afgørende for at indsatsen bliver implementeret. I projektet blev evalueringsaktivi-
teterne med dataindsamling og refleksionsmøder suppleret med månedlige statusinterview 
i institutionerne. Disse interview viste sig sammen med dataindsamlingen og refleksions-
møderne at være vigtige for at fastholde fokus på projektet og iværksættelsen af aktivite-
terne. Det er konsulenternes og Ishøj Kommunes vurdering at dele af indsatsen ikke ville 
blive implementeret uden denne jævnlige kontakt.  
 
Rollen som udvikler og evaluator indebærer fordele og ulemper  
Projektmodellens kombination af udvikling og evaluering indebærer at konsulenterne ind-
går i såvel udviklings- som evalueringsprocesser undervejs i projektforløbet. Konsulenternes 
dobbeltrolle kan indebære fordele og ulemper som kan være vigtige at tage i betragtning 
ved vurderingen af om projektmodellen skal tages i anvendelse, og ved forberedelsen af ak-
tiviteterne i et projektforløb.  
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Konsulenterne har identificeret en række fordele og ulemper ved dobbeltrollen som udvik-
ler og evaluator. 
 
Fordele ved at kombinere rollerne: 
 
• Konsulenterne får et indgående kendskab til den indsats som evalueres, og til de anta-

gelser der ligger bag indsatsen. 
• Konsulenternes indgående kendskab til indsatsen gør det nemmere at omsætte analy-

serne til refleksionspunkter som er relevante for udvikling af indsatsen.  
• Medarbejderne opbygger via udviklingsaktiviteterne tillid til konsulenterne, hvilket kan 

gøre det nemmere at gennemføre interview og observationer.  
• Konsulenternes fokus på at indsatsen skal være egnet til evaluering, kan sikre en mere 

målrettet udvikling og en mere præcis beskrivelse af indsatsen. 
 
Ulemper ved at kombinere rollerne: 
 
• Medarbejderne kan opfatte den vurderende tilgang i analyserne som et brud med den 

anerkendende tilgang i udviklingsdelen. 
• Medarbejderne kan opleve at konsulenterne fraskriver sig det delte ejerskab til indsatsen 

i forbindelse med analyserne.  
• Konsulenterne kan have vanskeligt ved at lægge tilstrækkelig afstand til projektet til at 

kunne vurdere det.  
 
Indsatsteori er effektiv til udvikling af en indsats når stringens og fleksibilitet afvejes 
Valget af indsatsteori som metodisk ramme for et udviklingsarbejde indebærer en systema-
tisk tilgang til udvikling af indsatsen. Den systematiske tilgang nødvendiggør relativt præci-
se beskrivelser af sammenhængene i indsatsteorien og klare aftaler om indsatsens formål 
og indhold.  
 
Erfaringerne fra projektet viser at indsatsteori er effektiv til udvikling af en indsats når der 
løbende foretages en afvejning af den stringens som er nødvendig for at foretage en sy-
stematisk evaluering af indsatsen, over for den fleksibilitet der er nødvendig for at skabe 
plads til udvikling undervejs. Fleksibilitet betyder i denne sammenhæng at udviklingsgrup-
pen har mulighed for at justere indsatsteorien og den aftalte indsats, og at kategorierne i 
indsatsteorien er tilstrækkeligt åbne til at medarbejderne har plads til fortolkning i konkreti-
seringen og implementeringen af indsatsen. 

Læring af projektet 
Erfaringerne med projektmodellen viser at to centrale opmærksomhedspunkter især er 
værd at overveje hvis man ønsker at arbejde med denne projektmodel. Disse to punkter 
vedrører primært behovet for et styrket fælles grundlag på tværs af institutionerne. Hvor-
dan dette grundlag etableres, afhænger af hvilke typer af institutioner der indgår, og af det 
konkrete indhold i og mål med et givet projekt. I det følgende præsenteres to forslag til 
hvordan det fælles grundlag kan styrkes.  
 
Teoretisk rammesætning 
Det kan muligvis være en fordel at etablere en teoretisk rammesætning og forståelse af 
indsatsteorien og de aktiviteter som den rummer. Denne rammesætning vil kunne fungere 
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som en støtte i forbindelse med implementeringen af aktiviteterne og de løbende refleksio-
ner over aktiviteternes resultater. I forbindelse med implementeringen af aktiviteterne i pro-
jektet i Ishøj Kommune viste det sig at aktiviteter i enkelte tilfælde blev implementeret løs-
revet fra den teoretiske ramme som indsatsteorien bygger på. Fx blev en pædagogisk fly-
verfunktion i nogle tilfælde opfattet som en person der skal holde opsyn med børnene (di-
sciplinerende tilgang), frem for en person der skal igangsætte og støtte aktiviteter med ud-
gangspunkt i børneres resurser og interesser (anerkendende tilgang) som det er hensigten i 
projektets indsatsteori. I en videreudvikling af projektmodellen vil det være hensigtsmæssigt 
at vurdere behovet for at styrke mulighederne for refleksion over de pædagogiske forståel-
ser der ligger bag antagelserne i indsatsteorien. Dette kan ske gennem fælles seminarer 
og/eller øget involvering af en pædagogisk konsulent. En teoretisk rammesætning vil desu-
den kunne føre til øget refleksion over sammenhængene i indsatsteorien i forbindelse med 
interview og refleksionsmøder.  
 
Udvidet problemanalyse  
I den præsenterede projektmodel tager udviklingen af indsatsteorien primært afsæt i med-
arbejdernes viden fra det pædagogiske arbejde og deres eksisterende forståelser af det 
problemfelt som indsatserne er rettet mod. I projektet i Ishøj Kommune kunne konsulen-
ternes deltagelse i processen og inddragelsen af en ekspertgruppe i et vist omfang udfordre 
medarbejdernes forståelser. Det er dog konsulenternes vurdering at det er værd at overveje 
om en udvidet problemanalyse og en grundigere analyse af den eksisterende praksis i insti-
tutionerne kunne forbedre grundlaget for en udvikling af nye perspektiver og aktiviteter.  
 
En grundigere analyse ville gøre det muligt at udvikle indsatserne på baggrund af kontekst-
nær og fælles viden om rammer og muligheder i de enkelte institutioner. En udvidet pro-
blemanalyse kunne fx indebære en formulering af antagelser om de konkrete processer i 
institutionerne der medvirker til at problemerne opstår. Disse antagelser kunne herefter nu-
anceres, fx med input fra forskningen og med observationer af processerne i institutioner-
ne. Udviklingen af indsatsteorien ville på den baggrund tage udgangspunkt i en mere in-
formeret og nuanceret forståelse af de problemer og processer som indsatsen er rettet 
mod. Den udvidede problemanalyse ville desuden kunne skabe en fælles forståelse af ram-
merne for implementeringen af indsatsen og dermed give mulighed for på forhånd at dis-
kutere eventuelle udfordringer i forbindelse med implementeringen. Endelig ville en præcis 
analyse af praksis før indsatsen være gavnlig i forbindelse med evalueringen af projektet.  

Opsamling 
Projektmodellen er et bud på hvordan pædagogiske indsatser kan iværksættes lokalt i et 
samarbejde på tværs af institutioner der arbejder med den samme gruppe børn.  
 
Ideen med projektmodellen er at udvikle og evaluere den tværgående indsats ved hjælp af 
indsatsteori. Udviklingen og evalueringen skal understøtte en læreproces om virkningsfulde 
metoder i den lokale kontekst og bidrage med viden om indsatser på det pædagogiske om-
råde. Projektmodellens ide omsættes til et projektforløb med bestemte aktiviteter og en be-
stemt organisering. Aktiviteterne og organiseringen har fokus på at skabe en vekselvirkning 
mellem handling og refleksion og at sikre en sammenhængende indsats ved at involvere de 
forskellige niveauer i kommunen.  
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Erfaringerne med projektmodellen i Ishøj Kommune viser at inddragelsen af medarbejderne 
i institutionerne på et tidligt tidspunkt i processen og den løbende refleksion over indsatsen 
undervejs i projektet er afgørende for at skabe motivation, læring og ændringer i praksis. 
Desuden er det vigtigt at afveje behovet for systematisk evaluering over for behovet for åb-
ne processer ved anvendelsen af indsatsteori som ramme for en læreproces. Endelig viser 
erfaringerne med projektmodellen vigtigheden af at etablere et grundlag på tværs af insti-
tutionerne som kan kvalificere indsatsen og den løbende refleksion. Dette grundlag kan fx 
etableres ved at kombinere projektets evalueringsmodel med en teoretisk rammesætning 
og en udvidet problemanalyse. 
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