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Forord	  
Flex	  Aarhus	  projektet	  er	  et	  innovativt	  udviklingsprojekt,	  der	  har	  søgt	  at	  afklare,	  hvad	  der	  
virker	  for	  hvem	  i	  uddannelses-‐	  og	  arbejdsmarkedsindsatsen	  for	  uafklarede	  og	  utilpassede	  
unge.	  	  
I	  projektet	  har	  de	  deltagende	  skoler,	  ledere	  og	  vejledere	  arbejdet	  med	  "programteorier"	  
som	  er	  synliggjorte	  antagelser	  om,	  hvad	  der	  virker	  for	  hvem,	  under	  hvilke	  omstændighe-‐
der.	  Denne	  metode	  er	  velegnet	  til	  at	  skabe	  en	  kvalificeret	  og	  fælles	  faglig	  dialog	  om	  teori	  
og	  metoder	  i	  arbejdet	  med	  unge,	  som	  har	  vanskeligt	  ved	  at	  få	  fodfæste	  på	  det	  ordinære	  
arbejdsmarked	  og	  uddannelsessystem.	  	  
	  
Næste	  skridt	  er,	  at	  evaluere	  om	  programantagelserne	  holder	  stik.	  Er	  der	  belæg	  for	  anta-‐
gelserne,	  om	  hvad	  der	  virker	  for	  hvem?	  Dette	  kaldes	  også	  virkningsevaluering.	  I	  virk-‐
ningsevaluering	  undersøges	  om	  et	  projekt	  eller	  intervention	  virker,	  for	  hvem,	  hvorfor	  og	  
hvordan.	  Virkningsevaluering	  kombinerer	  således	  forskellige	  evalueringsmetoder	  som	  
effektevaluering,	  præstationsmålinger,	  procesevaluering,	  implementeringsevaluering	  m.v.	  
I	  Flex	  Aarhus	  blev	  der	  gennemført	  præstationsmålinger	  gennem	  indikatorer	  for	  deltager-‐
nes	  progression	  på	  vej	  mod	  uddannelse	  og	  arbejdsmarkedet	  (kompetencenettet).	  	  
Man	  fik	  dog	  ikke	  gennemført	  en	  databaseret	  test	  af	  antagelserne	  inden	  for	  projektets	  
tidsramme,	  idet	  man	  ikke	  nåede	  at	  indsamle	  tilstrækkelige	  mængder	  af	  data.	  Skolerne	  
arbejder	  imidlertid	  videre	  med	  dele	  af	  konceptet.	  
	  
Virkningsevaluering	  er	  tidligere	  blevet	  anvendt	  på	  både	  beskæftigelsesområdet	  og	  soci-‐
alområdet.	  
Inspireret	  af	  erfaringerne	  fra	  Flex	  Aarhusprojektet	  er	  der	  nu	  igangsat	  et	  nyt	  projekt,	  der	  
indebærer	  perspektiver	  for	  en	  bredere	  anvendelse	  af	  virkningsevaluering	  i	  folkeoplys-‐
ningen	  og	  for	  synliggørelse,	  italesættelse	  og	  dokumentation	  af	  ikke-‐formel	  læring	  gene-‐
relt.	  
	  
Thomas	  Bredgaard	  
lektor	  
Center	  for	  Arbejdsmarkedsforskning,	  CARMA	  
Forskningscenter	  for	  Evaluering,	  FCE	  
Aalborg	  Universitet	  

 
 

Dette	  projekt	  er	  gennemført	  i	  2012-‐13	  af	  Daghøjskoleforeningen	  i	  samarbejde	  med	  Flex	  
Aarhus/daghøjskolerne	  i	  Aarhus,	  AOF	  Danmark	  og	  Thomas	  Bredgaard.	  
Erfaringsopsamling	  og	  rapportskrivning	  er	  gennemført	  primo	  2014	  	  
Dansk	  Folkeoplysnings	  Samråd	  har	  ydet	  tilskud	  til	  projektet.  
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Resumé	  
De	  fem	  daghøjskoler	  i	  Aarhus	  gennemførte	  i	  2012-‐13	  et	  udviklingsprojekt,	  Flex	  
Aarhus,	  hvor	  de	  afprøvede	  nogle	  af	  de	  centrale	  elementer	  i	  den	  oprindelige	  skitse	  til	  
fleksuddannelsen	  i	  praksis.	  Se	  nærmere	  om	  projektet	  og	  evalueringsrapport	  s.	  5.	  

	  
Sideløbende	  med	  selve	  Flex	  Aarhus-‐projektet	  blev	  evalueringsmetoden	  virknings-
evaluering	  afprøvet	  i	  dette	  følgeprojekt.	  
Virkningsevaluering	  sætter	  fokus	  på	  at	  synliggøre,	  systematisere	  og	  teste	  antagel-‐
ser	  om,	  hvad	  der	  virker	  for	  hvem	  og	  under	  hvilke	  omstændigheder	  –	  se	  faktaboks	  s.	  
7.	  	  
	  
Formålet	  med	  sideprojektet	  var	  	  
• at	  kvalificere	  Flex	  Aarhus-‐projektet	  og	  evalueringen	  af	  det.	  
• at	  afprøve	  selve	  virkningsevalueringsmetoden	  i	  en	  folkeoplysende	  sammen-‐

hæng.	  
	  
Thomas	  Bredgaard	  fra	  Center	  for	  Arbejdsmarkedsforskning	  (CARMA)	  og	  Forsk-‐
ningscenter	  for	  Evaluering	  (FCE)	  har	  været	  ekstern	  konsulent	  på	  projektet.	  
	  
Projektet	  er	  gennemført	  med	  et	  indledende	  kursusforløb	  med	  Thomas	  Bredgaard	  i	  
virkningsevaluering	  i	  relation	  til	  Flex	  Aarhus,	  praktisk	  afprøvning	  og	  en	  formid-‐
lings-‐	  og	  udviklingskonference.	  
	  
Der	  blev	  udviklet	  en	  programteori	  for	  Flex	  Aarhus	  ,	  som	  afspejler	  fælles	  antagelser	  
om,	  hvad	  der	  virker	  for	  hvem	  inden	  for	  målgruppen	  og	  under	  hvilke	  omstændighe-‐



	   4	  

der.	  Se	  faktaboks	  s.	  10.	  Programteorien	  er	  et	  værktøj	  til	  at	  kvalificere	  faglig	  dialog	  
og	  udvikling	  ,	  et	  fundament	  for	  erfaringsopsamlingen	  og	  en	  anskueliggørelse	  af	  pro-‐
jektet	  over	  for	  omverden.	  
	  
De	  deltagende	  skoler	  og	  medarbejdere	  siger	  om	  processen	  med	  at	  konstruere	  en	  
fælles	  programteori	  for	  Flex	  Aarhus	  at	  den	  	  
• har	  tydeliggjort	  fælles	  mål	  og	  værdier	  og	  givet	  fælles	  sprog.	  
• har	  resulteret	  i	  formulering	  af	  fælles	  antagelser	  om,	  hvad	  der	  er	  de	  vigtigste	  

virksomme	  mekanismer.	  
• har	  fokuseret	  indsatsen	  på	  de	  delmål,	  der	  er	  deltagernes	  trædesten	  på	  vej	  mod	  

slutmålet.	  
• har	  synliggjort,	  at	  et	  fleksibelt	  samarbejde	  ”er	  det,	  der	  virker”	  ift.	  målgruppens	  

barrierer.	  
	  
I	  processen	  blev	  der	  udviklet	  og	  anvendt	  et	  redskab	  til	  at	  understøtte	  arbejdet	  med	  
virkningsevaluering,	  Kompetencenettet,	  se	  faktabok	  s.	  11.	  Det	  synliggør	  den	  enkelte	  
deltagers	  læring/udvikling	  inden	  for	  områderne	  uddannelsesafklaring,	  faglige	  kom-‐
petencer,	  sociale	  kompetencer	  og	  hverdagskompetencer	  og	  anvendes	  både	  som	  dia-‐
logisk	  vejledningsværktøj	  og	  som	  dokumentationskilde	  ved	  evaluering	  af	  projektet.	  
Ideen	  er	  netop,	  at	  det	  både	  er	  et	  pædagogisk	  værktøj	  og	  et	  dokumentationsværktøj	  -‐	  
så	  dokumentationen	  bliver	  en	  integreret	  del	  af	  den	  pædagogiske	  proces	  og	  ikke	  no-‐
get,	  der	  skal	  hægtes	  "uden	  på".	  
	  
Arbejdet	  med	  Kompetencenettet	  
• har	  understøttet	  vejlednings-‐	  og	  læreprocesser	  (sparer	  ligefrem	  tid?).	  
• har	  bidraget	  til	  at	  udvikle	  og	  kvalificere	  egen	  og	  skolens	  praksis.	  
• opleves	  som	  en	  meningsfuld	  måde	  at	  dokumentere	  deltagernes	  progression	  på.	  
	  
Erfaringerne	  med	  anvendelse	  af	  virkningsevaluering	  i	  en	  folkeoplysende	  kontekst	  
har	  været	  meget	  positive.	  
	  
Det	  må	  dog	  også	  konstateres,	  at	  metoden	  har	  sine	  begrænsninger.	  	  
Der	  er	  således	  aktiviteter	  og	  virksomme	  mekanismer,	  der	  ikke	  har	  kunnet	  afprøves	  
pga.	  strukturelle	  barrierer.	  F.eks.	  har	  Aarhus-‐skolerne	  en	  fælles	  antagelse	  om	  at	  
"stalddørsaftaler"	  med	  eks.	  ordinære	  uddannelsesinstitutioner	  vil	  være	  en	  meget	  
betydningsfuld	  aktivitet,	  hvor	  den	  virksomme	  mekanisme	  er	  støttet	  brobygning.	  Det	  
har	  imidlertid	  ikke	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  at	  afprøve	  denne	  mekanisme	  pga.	  ramme-‐
vilkår	  i	  uddannelsessystemet	  og	  beskæftigelsessystemet	  og	  ikke	  mindst	  imellem	  
dem	  –	  de	  nødvendige	  betingelser/moderatorer	  er	  aktuelt	  ikke	  tilgængelige.	  
	  
Projektet	  har	  affødt	  et	  nyt	  udviklingsprojekt,	  hvor	  der	  arbejdes	  med	  at	  udvikle	  
et	  ”evalueringsfundament”	  for	  folkeoplysning.	  Se	  nærmere	  s.	  15.	  Ideen	  er	  at	  kvalifi-‐
cere	  grundlaget	  for	  formulering	  af	  programteori	  ved	  kombinere	  virkningsevalue-‐
ring	  med	  et	  pilotprojekt,	  der	  har	  forsøgt	  at	  identificere	  ”de	  virksomme	  stoffer”	  i	  fol-‐
keoplysende	  læringsrum,	  se	  faktaboks	  s.	  16.	  
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Inden	  for	  evalueringsfundament-‐projektets	  rammer	  er	  Kompetencenettet	  endvide-‐
re	  videreudviklet	  til	  et	  fleksibelt,	  webbaseret	  redskab,	  doknet.dk,	  til	  synliggørelse	  af	  
læring/udvikling	  i	  ikke-‐formelle	  læringsforløb.	  	  	  
Hele	  evalueringsfundamentprojektet	  præsenteres	  i	  en	  beta-‐udgave	  på	  en	  udvik-‐
lings-‐	  og	  formidlingskonference	  i	  maj	  2014.	  

	  
	  
Baggrund	  –	  Flex	  Aarhusprojektet.	  	  

Daghøjskolerne	  i	  Aarhus	  har	  i	  fællesskab	  gennemført	  et	  projekt,	  Flex	  Aarhus,	  der	  
går	  ud	  på	  at	  udvikle	  og	  afprøve	  hvordan	  daghøjskolerne	  som	  lokale	  folkeoplysende	  
aktører	  kan	  fungere	  som	  uddannelsesansvarlige	  skoler	  for	  fleksible	  uddannelses-‐
forløb	  for	  unge	  kontanthjælpsmodtagere,	  der	  tilhører	  målgruppen	  for	  uddannelsen.	  	  
Projektet	  blev	  formuleret	  i	  foråret	  2012	  og	  relaterer	  sig	  til	  det	  arbejdspapir	  for	  
fleksuddannelsen,	  der	  forelå	  på	  det	  tidspunkt.	  Projektet	  blev	  gennemført	  med	  til-‐
skud	  fra	  LBR	  Aarhus-‐Samsø.	  
Der	  blev	  nedsat	  en	  styregruppe	  med	  deltagere	  fra	  jobcenteret,	  erhvervslivet,	  faglige	  
organisationer,	  erhvervsskole,	  VUC,	  produktionsskole	  og	  ungdomsskole	  samt	  le-‐
derne	  for	  de	  fem	  deltagende	  daghøjskoler.	  

Principper	  for	  Flex	  Aarhus	  

	  
(fra	  Flex	  Aarhus,	  evalueringsrapport)	  
	  
Der	  blev	  fokuseret	  på	  den	  gennemgående	  vejledning	  og	  uddannelsesansvaret,	  flek-‐
sible	  holdfællesskaber	  samt	  håndtering	  af	  behov	  for	  rådgivning,	  behandling	  mv.	  ift.	  
til	  personlige,	  sociale	  og	  helbredsmæssige	  problemer.1	  
	  
Daghøjskoleforeningen	  har	  været	  ansvarlig	  for	  evalueringsprojektet,	  der	  er	  
gennemført	  i	  samarbejde	  med	  daghøjskolerne	  i	  Aarhus,	  AOF	  Danmark	  og	  
Thomas	  Bredgaard	  fra	  Center	  for	  Arbejdsmarkedsforskning	  (CARMA)	  og	  
Forskningscenter	  for	  Evaluering	  (FCE),	  Aalborg	  Universitet.	  
Dansk	  Folkeoplysnings	  Samråd	  har	  ydet	  tilskud	  til	  projektet	  af	  tips-‐	  og	  lot-‐
tomidler.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Flex	  Aarhus	  –	  Den	  fleksible	  vej	  til	  uddannelse.	  Evalueringsrapport	  oktober	  2013.	  
http://bit.ly/1iwU9Lf	  	  
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Følgeprojekt	  om	  og	  med	  virkningsevaluering	  
	  

Idé	  –	  formål	  
Sideløbende	  med	  selve	  Flex	  Aarhus-‐projektet	  blev	  evalueringsmetoden	  virknings-
evaluering	  afprøvet	  i	  dette	  følgeprojekt.	  
Virkningsevaluering	  sætter	  fokus	  på	  at	  synliggøre,	  systematisere	  og	  teste	  antagel-‐
ser	  om,	  hvad	  der	  virker	  for	  hvem	  og	  under	  hvilke	  omstændigheder.	  Se	  faktaboks	  s.	  
7.	  	  
	  
Formålet	  var	  	  
• at	  kvalificere	  Flex	  Aarhus-‐projektet	  og	  evalueringen	  af	  det.	  
• at	  afprøve	  selve	  virkningsevalueringsmetoden	  i	  en	  folkeoplysende	  sammen-‐

hæng.	  
	  
Hvad	  angår	  det	  første	  punkt,	  så	  var	  evalueringsprojektet	  integreret	  med	  selve	  ud-‐
viklingsprojektet	  og	  fungerede	  løbende	  som	  en	  udviklingsmotor.	  
	  
Hvad	  angår	  det	  andet	  punkt,	  så	  var	  idéen	  at	  forsøge	  at	  imødekomme	  behovet	  for	  at	  
synliggøre,	  systematisere	  og	  teste	  antagelser	  og	  forestillinger	  om,	  hvad	  der	  virker	  i	  
en	  folkeoplysende	  tilgang	  og	  praksis.	  Projektet	  forholder	  sig	  dermed	  til	  en	  aktuel	  
diskussion	  mellem	  medlemsorganisationer	  i	  Dansk	  Folkeoplysnings	  Samråd,	  som	  
handler	  om,	  hvordan	  de	  resultater,	  der	  har	  udkrystalliseret	  sig	  via	  kvalitative	  un-‐
dersøgelsesmetoder	  baseret	  på	  	  eks.	  et	  anerkendende	  forskningsperspektiv,	  kan	  af-‐
prøves/verificeres	  med	  andre	  metoder.	  

	  
Dilemmaet	  omkring	  dokumentation/resultatmålinger	  i	  forhold	  til	  indsatser	  i	  folke-‐
oplysningen	  er	  
• at	  målinger	  med	  metoder,	  der	  generelt	  anses	  for	  valide,	  ofte	  er	  	  irrelevante	  i	  

sammenhængen	  (man	  måler	  på,	  det	  der	  kan	  måles	  på,	  i	  stedet	  for	  at	  måle	  på	  det,	  
indsatsen	  reelt	  handler	  om).	  	  

• at	  forsøg	  på	  at	  belyse	  resultater,	  der	  er	  relevante	  ift.	  indsatsens	  formål,	  ofte	  ikke	  
anses	  for	  valide	  (kvalitative/konstruktivistiske	  evalueringsmetoder).	  

	  
Den	  realistiske	  evalueringsmetode/virkningsevaluering	  så	  ud	  til	  at	  være	  et	  godt	  
bud	  på,	  hvordan	  dette	  dilemma	  kan	  løses,	  idet	  metoden	  har	  fokus	  på	  at	  afdække,	  
hvad	  der	  virker	  for	  hvem	  under	  hvilke	  omstændigheder	  ved	  at	  kombinere	  kvantita-‐
tive	  og	  kvalitative	  metoder.	  
	  
Metoden	  er	  tidligere	  anvendt	  af	  CARMA/FCE	  i	  et	  evaluerings-‐	  og	  udviklingsprojekt	  
for	  Beskæftigelsesregion	  Nordjylland,	  hvor	  resultaterne	  forekom	  meget	  interessan-‐
te,	  både	  set	  fra	  et	  folkeoplysningsperspektiv	  og	  	  generelt	  i	  relation	  til	  fleksuddan-‐
nelsen.	  Thomas	  Bredgaard	  var	  involveret	  i	  det	  nordjyske	  projekt,	  hvilket	  er	  bag-‐
grunden	  for,	  at	  han	  blev	  inddraget	  i	  dette	  projekt,	  som	  ekstern	  konsulent	  på	  evalue-‐
ringsprocessen	  og	  rapporten.	  
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Faktaboks:	  Hvad	  er	  virkningsevaluering	  

	  
	  
	  

	  
Forløb	  for	  evalueringsprojektet	  

1. Kursusforløb	  
Der	  blev	  gennemført	  et	  heldagskursus	  med	  Thomas	  Bredgaard	  i	  november	  
2013	  og	  et	  opfølgende	  halvdagskursus	  i	  december.	  Deltagerne	  var	  daghøj-‐
skolelederne	  og	  de	  vejledere,	  der	  var	  direkte	  involverede	  i	  Flex	  Aarhus	  pro-‐
jektet.	  Kursusforløbet	  havde	  følgende	  formål	  og	  indhold:	  
• Introduktion af deltagerne til virkningsevaluering og programteori som me-

tode til evaluering af programmer og interventioner. 
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• Konstruktion af en programteori for Flex Aarhus-projektet i fællesskab mel-
lem deltagerne (beskrivelse af målgruppe, aktiviteter, delmål, slutmål og 
virksomme mekanismer). 

• Præsentation af forskellige redskaber til evaluering af programteori samt 
metoder til dataindsamling. 

• udarbejdelse af en plan for dataindsamling. 
 

2. Ved afslutningen på kursusforløbet forelå der  
• en råskitse til en fælles programteori for Flex Aarhus. 
• en råskitse til hvilke parametre og indikatorer, der skulle fokuseres på, og 

dermed hvilke data, der skulle indsamles. Slutmålet er uddannelsespara-
thed/i gang med ordinær uddannelse mens de realistiske delmål, der er en 
forudsætning for at nå derhen falder i fire kategorier: uddannelsesafklaring, 
hverdagsmestring, sociale kompetencer og faglige kompetencer. 

• en ide om et redskab i form af et spindelvævsdiagram, som skulle danne 
rammen om hele dataindsamlingen og samtidig kunne fungere som et dialo-
gisk evalueringsværktøj i vejledningsarbejdet i forhold til den enkelte unge 
deltager i Flex Aarhus. 

 
3. Programteori og spindelvævsdiagram, Kompetencenettet, blev færdiggjort af 

projektlederen for Flex Aarhus med bistand fra Thomas Bredgård og godkendt 
af de deltagende ledere og vejledere. Se faktaboks s. 9. 

 
4. Kompetencenettet er fra foråret 2013 brugt løbende som dialogisk evaluerings-

værktøj, der af vejlederne og den enkelte deltager bruges til at italesætte og syn-
liggøre deltagerens progression i forhold til de udvalgte delmål og indikatorer.  
I samme proces indsamles data til brug for virkningsevalueringen – at teste pro-
jektets antagelser om hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. 

 
5. Der blev gennemført et udviklings- og formidlingsseminar i foråret 2013 med 

deltagelse af interessenter omkring projektet og interesserede fra folkeoplysnin-
gen, specielt de organisationer i DFS, der arbejder med unge og brobygning til 
uddannelse. Formålet med seminaret var  
• at	  give	  en	  introduktion	  til	  Flex	  Aarhus,	  virkningsevalueringsmetoden	  og	  

de	  foreløbige	  resultater. 
• på	  det	  grundlag	  at	  facilietere	  erfaringsudveksling	  og	  ideudvikling	  om-‐

kring	  folkeoplysningen	  og	  fleksuddannelsen. 
• at	  kvalificere	  indsatsen	  i	  Flex	  Aarhus	  og	  andre	  igangværende	  udvik-‐

lingsprojekter	  på	  området. 
• at	  skabe	  en	  platform	  for	  udveksling	  og	  koordination.	   
• at	  inspirere	  til	  nye	  projekter. 
• 	  at	  inspirere	  til	  anvendelsen	  af	  virkningsevalueringsmetoden	  i	  lignende	  

udviklingsprojekter. 
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Faktaboks:	  Programteori	  for	  Flex	  Aarhus	  
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Faktaboks:	  Kompetencenettet	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Resultater	  af	  virkningsevalueringsprojektet	  
	  
En	  rundspørge,	  der	  omfatter	  projektlederen	  (der	  også	  selv	  er	  vejleder),	  tre	  af	  de	  	  
fem	  øvrige	  involverede	  vejledere	  og	  en	  af	  lederne	  viser	  et	  meget	  positivt	  billede	  af	  
udbyttet,	  isæt	  hvad	  angår	  to	  af	  de	  tre	  elementer	  i	  formålet	  med	  evalueringsprojektet	  	  
a) at	  kvalificere	  Flex	  Aarhus-‐projektet	  	  
b) at	  kvalificere	  evalueringen	  af	  projektet	  
c) at	  afprøve	  selve	  virkningsevalueringsmetoden	  i	  en	  folkeoplysende	  sammen-‐
hæng.	  
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Hvad	  angår	  punkt	  b),	  så	  kom	  evalueringsprojektet	  så	  sent	  i	  gang,	  at	  man	  ikke	  nåede	  
at	  høste	  det	  fulde	  potentiale	  mht.	  kvalificering	  af	  selve	  projektevalueringen	  til	  LBR	  
af	  Flex	  Aarhus.	  
Det	  skyldes	  at	  starten	  på	  Flex	  Aarhus	  blev	  hektisk,	  fordi	  LBR-‐bevillingen	  af	  forskel-‐
lige	  grunde	  blev	  forsinket	  og	  ændret	  i	  forhold	  til	  ansøgningen	  i	  sidste	  øjeblik.	  Det	  
indebar	  bl.a.	  at	  forsøgsperioden	  blev	  forkortet	  med	  to	  måneder.	  
	  
Fokus	  var	  derfor	  i	  første	  omgang	  på	  at	  få	  selve	  det	  praktiske	  projektet	  i	  gang	  så	  hur-‐
tigt	  som	  muligt	  og	  evalueringsprojektet	  kom	  lidt	  i	  skyggen.	  Det	  betød	  at	  dataind-‐
samlingen	  i	  virkningsevalueringsprojektet	  først	  kom	  i	  gang	  i	  foråret	  2013.	  LBR-‐
projektet	  afrapporteredes	  i	  oktober	  2013	  og	  virkningsevalueringsprojektet/	  Kom-‐
petencenettet	  er	  derfor	  ikke	  den	  hoved-‐datakilde	  til	  evalueringsrapporten	  for	  LBR-‐
projektet,	  som	  det	  kunne	  have	  været,	  men	  blot	  en	  af	  flere	  kilder.	  
	  
Hvad	  angår	  punkt	  a)	  så	  vurderer	  alle	  respondenterne,	  at	  udbyttet	  mht.	  synliggørelse,	  
systematisering	  og	  testning	  af	  antagelser	  om,	  hvad	  der	  virker,	  er	  meget	  høj.	  	  	  
	  
På	  en	  skala	  fra	  1	  til	  5	  svarer	  alle	  respondenterne	  4	  eller	  5	  til	  spørgsmål	  om	  	  i	  hvor	  
høj	  grad	  programteorien	  synliggør	  og	  systematiserer	  	  
• egne	  antagelser	  om,	  hvad	  der	  virker	  og	  hvad	  målene	  er.	  
• på	  en	  relevant	  måde.	  
• fælles	  forståelse	  af	  hvad	  målene	  er	  blandt	  de	  involverede	  skoler	  og	  medarbejde-‐

re.	  
• fælles	  antagelser	  om	  hvad	  der	  virker.	  
Endvidere	  svarer	  alle,	  bortset	  fra	  én,	  	  5	  til	  spørgsmålet	  om	  i	  hvor	  høj	  grad	  de	  ople-‐
vede	  processen	  med	  at	  udarbejde	  	  programteorien	  som	  tilfredsstillende.	  Den	  sidste	  
har	  svaret	  4.	  
	  
Uddybende	  bemærkes	  det:	  	  
• Det	  siger	  noget	  om	  bløde,	  ikke	  målbare	  værdier.	  
• De	  meget	  givende	  diskussioner	  i	  forbindelse	   med	  udarbejdelse	  af	  programteo-‐

rien	  kunne	  ideelt	  være	  fulgt	  op	  af	  en	  løbende	  systematisk	  evaluering	  af	  proces-‐
sen,	  evt.	  med	  inddragelse	  af	  en	  udefrakommende	  “djævlens	  advokat”.	  Dette	  bå-‐
de	  med	  henblik	  på	  at	  komme	  et	  spadestik	  dybere	  i	  forhold	  til,	  om	  der	  trods	  den	  
umiddelbare	  enighed	  er	  antagelser,	  der	  reelt	  ikke	  holder	  i	  praksis	  (en	  udfor-‐
dring	  af	  den	  brede	  enighed	  om	  antagelserne	  af,	  hvad	  der	  virker)	  og	  med	  henblik	  
på	  en	  yderligere	  forankring	  af	  virkningsevaluering	  som	  metode	  til	  at	  højne	  den	  
faglige	  kvalitet	  af	  det	  daglige	  arbejde	  i	  daghøjskolerne.	  

• Meget	  fin	  proces,	  fælles	  sprog	  for	  forskellige	  skoleprofiler.	  ”Kun”	  4	  fordi	  der	  al-‐
tid	  tabes	  noget	  i	  teoriudvikling	  (reduktion	  af	  kompleksitet).	  

• Thomas	  gav	  os	  en	  indsigtsfuld	  forståelse	  af	  teorien	  omkring	  Virkningsevalue-‐
ring,	  og	  støttede	  os	  i	  processen	  med	  at	  få	  formuleret	  vores	  egne	  del-‐	  og	  slutmål.	  
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På	  spørgsmål	  om	  testning	  af	  antagelser	  om	  hvad	  der	  virker	  er	  vurderingerne	  lidt	  
mere	  spredte.	  Scoren	  ligger	  mellem	  3	  og	  5	  på	  spørgsmålene	  om,	  i	  hvor	  høj	  grad	  re-‐
spondenterne	  vurderer	  	  
• at	  arbejdet	  med	  virkningsevaluering	  i	  praksis	  fungerer	  som	  en	  test	  af	  	  

egen/fælles	  forestillinger	  om,	  hvad	  der	  virker	  .	  
• at	  egne/fælles	  antagelser	  er	  blevet	  bekræftet.	  
• at	  det	  reelt	  er	  lykkedes	  at	  skabe	  progression	  for	  deltagerne	  i	  Flex	  Aarhus	  i	  for-‐

hold	  til	  de	  formulerede	  delmål	  og	  slutmål.	  
• at	  det	  er	  lykkedes	  at	  synliggøre	  progressionen	  på	  en	  relevant	  og	  troværdig	  må-‐

de	  via	  arbejdet	  med	  virkningsevaluering.	  (her	  er	  der	  en	  enkelt	  der	  er	  nede	  på	  2).	  
	  
Respondenterne	  begrunder	  helt	  overvejende	  de	  mere	  moderate	  vurderinger	  med	  
manglende	  tid:	  
• Der	  manglede	  tid	  til	  at	  bruge	  det	  ordentligt,	  men	  metoden	  virker	  brugbar.	  
• Der	  manglede	  tid	  til	  implementering	  af	  værktøj	  og	  teori.	  
• Evalueringsværktøjet	  blev	  først	  implementeret	  i	  slutningen	  af	  Flex	  Aarhus	  Pro-‐

jektet,	  og	  derfor	  fik	  vejlederne	  ikke	  mulighed	  for	  at	  afprøve	  systemet	  i	  dybden.	  
• Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  man	  arbejder	  videre	  med	  metoden	  med	  henblik	  på	  

at	  synliggøre	  og	  dokumentere	  progressionen	  udadtil.	  	  	  
	  
Der	  er	  dog	  også	  en	  mere	  principielt	  skeptisk	  kommentar:	  
• Redskabet	  fungerer	  ikke	  som	  test	  af	  om	  vores	  egne	  overbevisninger	  holder,	  idet	  

det	  jo	  er	  udviklet	  på	  baggrund	  af	  skolernes	  fælles	  udsagn.	  Svagheden	  bliver,	  at	  
vi	  bliver	  bekræftet	  i	  vores	  egen	  overbevisning.	  

	  
På	  spørgsmål	  om,	  hvorvidt	  nogle	  af	  egns	  egne	  antagelser	  er	  blevet	  helt	  eller	  delvist	  
afkræftet	  er	  der	  tre	  der	  svarer	  nej	  og	  to	  der	  svarer	  ja.	  	  
• En	  uddyber	  sit	  ja	  med:	  Det	  har	  på	  en	  måde	  styrket	  bevidstheden	  om	  barrierer	  

hos	  de	  involverede	  unge	  og	  at	  det	  virkelige	  fleksible	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  in-‐
stitutioner	  er	  det	  der	  virker.	  

• En	  uddyber	  sit	  nej	  med:	  Gennemgående	  vejleder	  har	  været	  en	  succes,	  der	  hvor	  
den	  unge	  har	  været	  placeret	  i	  rette	  forløb.	  

	  
På	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  de	  har	  lært	  af	  at	  arbejde	  med	  virkningsevaluering,	  svares	  
der:	  
• Større	  fokus	  på	  værdier	  der	  falder	  uden	  for	  talmæssige	  statistikker.	  
• Det	  tager	  tid,	  men	  nytter.	  
• En	  kvalificering	  og	  bevidstgørelse	  af	  vores	  antagelser	  om,	  hvad	  der	  virker.	  Sy-‐

stematisk	  og	  bevidst	  arbejde	  med	  de	  ønskede	  mål	  for	  progression	  højner	  kvali-‐
teten	  i	  arbejdet.	  Samarbejdet	  om	  processen	  på	  vejlederplan	  på	  tværs	  af	  skoler-‐
ne	  har	  for	  mig	  	  været	  meget	  positivt	  og	  givende.	  

• At	  fællesgøre	  og	  generalisere	  viden	  om	  det	  vi	  gør	  og	  tror	  på	  virker,	  på	  en	  (no-‐
genlunde)	  relevant	  måde.	  

• Jeg	  er	  blevet	  mere	  præcis	  på	  at	  definere	  de	  delmål	  som	  er	  deltagerens	  træde-‐
sten	  hen	  imod	  et	  ønsket	  slutmål.	  
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Vi	  spurgte	  endvidere	  til	  respondenternes	  generelle	  vurdering	  af	  arbejdet	  med	  virk-‐
ningsevaluering	  for	  at	  belyse	  punkt	  c).	  
• Vurderingen	  af,	  i	  hvor	  høj	  grad	  det	  har	  været	  nemt	  at	  arbejde	  med	  virknings-‐

evaluering	  i	  det	  daglige,	  ligger	  på	  3-‐5.	  	  Det	  samme	  gælder	  vurderingen	  af	  den	  
pædagogiske	  relevans	  af	  at	  arbejde	  med	  virkningsevaluering.	  

• Vurderingen	  af,	  hvor	  nemt	  det	  har	  været	  at	  arbejde	  med	  Kompetencenettet	  i	  det	  
daglige	  ligger	  på	  4-‐5	  og	  den	  pædagogiske	  relevans	  vurderes	  lige	  så	  højt.	  

• En	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  vedkommende	  vil	  bruge	  Kompetencenettet	  fremover,	  
resten	  svarer	  ja	  og	  angiver	  som	  ligeværdige	  grunde	  (alt	  med	  score	  4-‐5):	  	  
o at	  de	  prioriterer	  at	  kunne	  levere	  meningsfuld	  og	  fyldestgørende	  dokumen-‐

tation	  
o at	  de	  vil	  udvikle	  og	  kvalificere	  egen	  og	  skolens	  praksis	  
o at	  brugen	  af	  kompetencenettet	  understøtter	  vejlednings-‐	  og	  læreprocesser.	  

	  
Uddybende	  kommentarer:	  
• Som	  pædagogisk	  værktøj	  har	  kompetencenettet	  været	  et	  godt	  supplement	  til	  

den	  øvrige	  vejledningspraksis.	  Inddragelsen	  af	  kompetencenettet	  kan	  givetvis	  
systematiseres	  og	  udvikles	  yderligere.	  Jeg	  tror,	  at	  	  det	  er	  helt	  nødvendigt	  for	  
daghøjskolernes	  rolle	  i	  beskæftigelsesindsatsen	  (og	  eventuelle	  mulighed	  for	  at	  
få	  foden	  inden	  for	  i	  forhold	  til	  Jobcentrenes	  ressourceforløb),	  at	  vi	  arbejder	  be-‐
vidst	  med	  meget	  konkret	  at	  synliggøre	  deltagernes	  proces	  og	  progression	  over	  
for	  jobcentrene.	  En	  kommende	  udviklingsopgave	  kunne	  være	  at	  udbygge	  meto-‐
den	  f.eks.	  med	  nogle	  milepæle	  for	  konkrete	  delmål	  for	  den	  enkelte	  deltager.	  

• Vi	  må	  altid	  tilrettelægge	  vores	  arbejdsprocesser	  ud	  fra	  de	  konkrete	  aftaler.	  Det	  
er	  ikke	  kendt,	  hvilken	  samarbejdsrelation	  vi	  har	  med	  Jobcentret	  efter	  2014.	  

	  
Endelig	  spurgte	  vi	  om	  gode	  råd	  til,	  hvordan	  arbejdet	  med	  Kompetencenettet	  kan	  
håndteres,	  så	  arbejdsbyrden	  ikke	  bliver	  uoverskuelig,	  og	  fik	  følgende	  svar:	  
• Jeg	  som	  vejleder	  synes	  egentlig	  ikke,	  at	  arbejdsbyrden	  i	  forhold	  til	  Kompetence-‐

nettet	  har	  været	  stor.	  Tværtimod	  næsten,	  fordi	  redskabet	  kan	  være	  en	  genvej	  til	  
diskussionspunkter	  for	  udviklingsarbejdet	  for	  den	  enkelte	  elev.	  Vi	  havde	  ikke	  
adgang	  til	  redskabet	  fra	  start,	  og	  derfor	  har	  de	  konkrete	  resultater	  naturligvis	  
ikke	  været	  optimale	  og	  retvisende.	  Med	  en	  forankring	  og	  systematisering	  af	  me-‐
toden	  i	  dagligdagen	  tror	  jeg,	  at	  Kompetencenettet	  vil	  være	  et	  	  aflastende	  hjæl-‐
peværktøj	  snarere	  end	  en	  arbejdsbyrde.	  Selve	  metoden	  med	  virkningsevalue-‐
ring	  kræver	  nok	  mere	  øvelse.	  

• Integrere	  redskabet	  i	  det	  daglige	  arbejde.	  
• Evalueringsværktøjet/Kompetencenettet	  kan	  programmeres	  til	  en	  håndterbar	  

app,	  der	  tilgås	  via	  computer.	  
	  

Sammenfatning	  
Processen	  med	  at	  konstruere	  en	  fælles	  programteori	  for	  Flex	  Aarhus	  
• har	  tydeliggjort	  fælles	  mål	  og	  værdier	  og	  givet	  fælles	  sprog.	  



	   14	  

• har	  resulteret	  i	  formulering	  af	  fælles	  antagelser	  om,	  hvad	  der	  er	  de	  vigtigste	  
virksomme	  mekanismer.	  

• har	  fokuseret	  indsatsen	  på	  de	  delmål,	  der	  er	  deltagernes	  trædesten	  på	  vej	  mod	  
slutmålet.	  

• har	  synliggjort,	  at	  et	  fleksibelt	  samarbejde	  ”er	  det,	  der	  virker”	  ift.	  målgruppens	  
barrierer.	  

	  
Arbejdet	  med	  Kompetencenettet	  
• har	  understøttet	  vejlednings-‐	  og	  læreprocesser	  (sparer	  ligefrem	  tid?).	  
• har	  bidraget	  til	  at	  udvikle	  og	  kvalificere	  egen	  og	  skolens	  praksis.	  
• opleves	  som	  en	  meningsfuld	  måde	  at	  dokumentere	  deltagernes	  progression	  på.	  

Perspektivering	  -‐	  Nyt	  projekt:	  evalueringsfundament	  og	  doknet.dk	  
I	  Flex-‐Aarhus	  projektet	  er	  Kompetencenettet	  blevet	  brugt	  i	  en	  regnearksbaseret	  ud-‐
gave.	  Projektlederen	  foreslog	  	  imidlertid	  på	  et	  tidligt	  tidspunkt,	  at	  der	  skulle	  findes	  
midler	  til	  at	  videreudvikle	  redskabet	  til	  et	  web-‐baseret	  redskab,	  for	  at	  gøre	  det	  
nemmere	  at	  arbejde	  med	  i	  det	  daglige	  og	  for	  at	  udvide	  perspektivet.	  
Vi	  prøvede	  ideen	  af	  på	  deltagerne	  i	  formidlings-‐	  og	  udviklingsseminaret	  	  og	  der	  var	  
stor	  interesse	  for	  et	  sådant	  værktøj,	  under	  den	  forudsætning,	  at	  det	  vil	  kunne	  bru-‐
ges	  til	  forskellige	  målgrupper	  og	  kontekster.	  
	  
I	  seminaret	  deltog	  bl.a.	  konsulenter	  fra	  hhv.	  Folkehøjskolernes	  Forening,	  i	  Danmark,	  
AOF	  Danmark	  og	  Daghøjskoleforeningen,	  og	  de	  begyndte	  allerede	  under	  seminaret	  
at	  udvikle	  på	  ideen	  til	  et	  nyt	  projekt	  med	  følgende	  indhold:	  
	  
For	  det	  første	  udvikles	  Kompetencenettet	  til	  et	  fleksibelt	  web-‐baseret	  redskab,	  
doknet.dk,	  efter	  følgende	  principper:	  
• Det	  primære	  formål	  er	  at	  synliggøre	  læring/udvikling/progression	  i	  ikke-‐

formel	  læring	  idet	  der	  måles	  i	  forhold	  til	  udgangspunktet	  (til	  forskel	  fra	  stan-‐
dardmål,	  som	  i	  formel	  uddannelse).	  

• Det	  skal,	  som	  Kompetencenettet,	  kunne	  fungere	  som	  visuelt	  og	  dialogisk	  vejled-‐
nings-‐/evalueringsværktøj	  i	  forhold	  til	  den	  enkelte.	  

• Resultaterne	  skal	  kunne	  akkumuleres	  i	  en	  samlet	  graf,	  der	  afspejler	  den	  samle-‐
de	  læring/udvikling/progression	  for	  en	  nærmere	  defineret	  gruppe,	  eks.	  et	  hold.	  

• Redskabet	  skal	  også	  kunne	  bruges	  til	  ”enklere”	  formål	  –	  eks.	  undersøgelser	  af	  	  
deltagernes	  tilfredshed	  og	  udbytte	  ved	  afslutning	  på	  et	  kursus.	  

• Brugerne	  kan	  selv	  definere	  kategorier	  og	  udsagn/”målepinde”	  for	  den	  enkelte	  
undersøgelse.	  

• Brugere	  kan	  give	  andre	  brugere	  adgang	  til	  at	  kopiere	  eksisterende	  koncepter,	  
som	  eks.	  Kompetencenettet,	  og	  justere	  det	  til	  eget	  formål.	  

	  
For	  det	  andet	  integreres	  netredskabet	  i	  et	  større	  evalueringskoncept,	  et	  evalue-
ringsfundament	  for	  folkeoplysningen.	  Fundamentet	  bygger	  på	  en	  kobling	  mellem	  
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• Virkningsevaluering,	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  erfaringer,	  der	  er	  høstet	  i	  Flex	  
Aarhus.	  

• Projektet	  ”Folkeoplysning	  og	  motivation	  for	  livslang	  læring.	  Vi	  søger	  de	  virksom-
me	  stoffer	  ",	  der	  er	  gennemført	  af	  Steen	  Elsborg	  (Læringsdrevet	  Innovation,	  LDI)	  
og	  Steen	  Høyrup	  Pedersen	  (DPU/Aarhus	  Universitet)	  Det	  er	  et	  pilotstudie,	  der	  
analyserer	  nogle	  folkeoplysende	  forløb	  i	  lyset	  af	  lærings-‐	  og	  motivationsteorier	  
og	  forsøger	  at	  identificere	  "de	  virksomme	  stoffer".	  Resultaterne	  er	  struktureret	  
og	  præsenteret	  i	  en	  matrix	  (DFS	  2013).	  Pilotstudiet	  er	  baseret	  på	  en	  kvalitativ	  
forskningstilgang.	  

	  
Ideen	  	  er,	  gennem	  denne	  kobling,	  at	  kvalificere	  antagelser	  om,	  hvad	  der	  virker	  i	  et	  
folkeoplysende	  læringsrum	  og	  at	  udvikle	  et	  sæt	  af	  redskaber,	  der	  kan	  understøtte	  
dokumentation	  og	  evaluering	  af	  projekter	  og	  forløb	  i	  folkeoplysningen	  mhp.	  at	  styr-‐
ke	  en	  ”folkeoplysende	  evalueringskultur”.	  

	  
De	  tre	  organisationer	  søgte	  og	  fik	  tilskud	  til	  evalueringsfundamentprojektet	  fra	  DFS	  
og	   projektet	   er	   i	   fuld	   gang.	   Såvel	   Thomas	   Bredgaard	   som	   Steen	   Elsborg	   og	   Steen	  
Høyrup	  Pedersen	  er	  inddraget	  i	  projektet	  og	  bidrager	  med	  deres	  respektive	  faglig-‐
heder.	  
Videreudviklingen	   af	   Kompetencenettet	   eksisterer	   i	   en	   beta-‐version	   på	   doknet.dk	  
og	  er	  i	  skrivende	  stund	  (januar	  2014)	  sendt	  til	  afprøvning	  hos	  en	  håndfuld	  prakti-‐
kere.	  Med	  brugernavnet	  demo	  og	  login	  demo	  kan	  man	  gå	  ind	  og	  se	  eksempler	  på	  an-‐
vendelsen	  (herunder	  Kompetencenettet)	  og	  prøve	  redskabet	  i	  praksis.	  	  
	  
Hele	  Evalueringsfundamentprojektet	  præsenteres	  på	  et	  udviklings-‐	  og	   forsknings-‐
seminar	   i	  maj	  2014.	  Målgruppen	   for	  seminaret	  er	   først	  og	   fremmest	  de	   folkeoply-‐
sende	  organisationer	  og	  deres	  respektive	  baglande,	  men	  konferencen	  vil	  være	  åben	  
for	  alle	  interesserede.	  
	  

Faktaboks:	  Vi	  søger	  de	  virksomme	  stoffer	  
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