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Plan

• Forandringsteori
• Virkningsevaluering
• Gruppearbejde med case
• Lidt om:

• Moderatorer
• Indikatorer og deres kvalitet
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Hvorfor bruge forandringsteori?
Som supplement

• Kvalificerer effektmålingen (man skal 
vide hvilken indsats man evaluerer for 
at blive klogere)

• Supplerer med viden om hvordan og 
hvorfor

Som alternativ
• Virkningsevaluering som alternativ til 

effektmåling



HVAD ER 
FORANDRINGSTEORI?

• Teori eller hypotese om 
hvordan en indsats vil virke

• Logiske sammenhænge og 
forventet kausalitet

• De grundlæggende 
forestillinger om hvordan 
man når fra aktivitet til 
resultat



Elementer i forandringsteori

• Formål (forventede resultater)
• Målgruppe
• Aktiviteter
• Sammenhæng mellem aktiviteter og forventede 

resultater – i gennemskuelige trin
• Forventede (kausale) sammenhænge

Eks. forældrekurser



EKSEMPEL
• Et område med mange indbrud i aftentimerne
• Indsats: Flere betjente på patrulje
• Idé bag indsats: 

1. Når der er flere betjente på gaden fanges flere 
indbrudstyve på fersk gerning

2. Indbrudstyvene sidder i fængsel i stedet for at begå ny 
kriminalitet

3. Antallet af indbrud i området falder



FORANDRINGSTEORIEN OPSTILLES OFTE GRAFISK

Flere betjente på 
patrulje

Potentielle 
indbrudstyve 

afskrækkes fra området

Færre aktive 
indbrudstyve i området Færre indbrud i 

området

indbrudstyve fanges 
på fersk gerning



Mange navne

Værktøjet 
Forandringsteori
Indsatsteori
Programteori

Modellen
Virkningsevaluering (Dahler-Larsen)
Proces-tracing (statskundskab)
Realistic evaluation
Theory-based evaluation (Pawson og Tilley)
Logical Framework Approach (LFA – udviklingslande)



Hvad er en forandringsteori ikke?

Det behøver ikke være en ”grand theory”

• Handler kun om eget projekt

• Baserer sig på faglig teori, erfaringer, ”common sense” 
el.lign.

Det er ikke en milepælsplan

• Handler om kausale sammenhænge

• Ikke:  ”først gør vi X, og så gør vi Y, og til sidst sker Z”

• Men: ”først gør vi X, det får Y til at ske og til sidst fører det til 
Z”
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En god forandringsteori

Som at forklare 
hvordan en indsats 
virker til sin moster



Hvad er en indsats?

En indsats er noget vi gør for at nå et bestemt mål, fx
En frivillig der hjælper nybagte familier mhp at øge den 
sociale mobilitet
En bisidder til børn med børnesager for at barnet bliver 
inddraget
Tværfagligt team til ledige med henblik på at de bliver 
selvforsørgende
Fokus på unge på SOSU-praktiksteder (fx plejehjem) for 
at undgå frafald



Øvelse

Forklar en af ovenstående sammenhænge til din 
sidemand
”Som om det er din moster, der skal forstå det”



PAUSE



Hvordan opbygger man en 
forandringsteori?

Forandringsteorien kan opstilles ud fra:
Dokumenter, der beskriver indsatsen (fx handleplaner, 
projektbeskrivelser)
Udsagn fra beslutningstagere
Faglig teori
Erfaringer, fx fra andre evalueringer eller fagfolks erfaringer fra 
praksis
Observationer, mens indsatsen foregår
Workshops med involverede parter

Afhænger af formålet med evalueringen – anvendelse og læring vil 
normalt fordre stor involvering af evalueringens brugere. 
Videnskabelig brug vil normalt kræve inddragelse af faglig teori.



OPBYGNING AF 
FORANDRINGSTEORI 

• Man kan starte med aktiviteterne og bygge fremad: 
Hvis vi gør x (aktivitet), så vil det føre y med sig, osv, 
hvilket til sidst vil føre til z (effekt)

• Man kan starte bagfra og bygge baglæns: Hvis vi 
ønsker x (effekt), skal y være opfyldt, osv., hvilket til 
sidst fører til at vi skal gøre z (aktivitet)

• Man kan også bevæge sig frem og tilbage – og lave 
om undervejs – i en mere dynamisk proces



FORANDRINGSTEORIER KAN 
VÆRE STORE OG KOMPLEKSE

D1: Øget 
deltagelse, 
interesse og 
engagement 
blandt studerende 
i modul 4C2: Konkrete 

møder/studie-
aktiviteter i klinik-
perioden for alle tre 
parter
• Introduktion
• Indledende studie-
samtale (SKAL)
• Refleksion
• Andet

E6. I Underviserne og de 
kliniske vejledere angiver, 
at de har fået ideer tll 
udviklingsinitiativer

B: Samarbejde 
mellem 
underviser og 
klinisk vejleder

A2: Fast 
tilknytning  af 
underviserteam til 
klinisk 
undervisningssted

E1. Umiddelbart mindske 
frafaldet

E4. De kliniske vejledere 
har fået øget viden om 
uddannelsen, teori, 
pædagogik eller andet

E5. Underviserne og har 
fået ny og aktuel viden om 
klinikken/hospitalet

F3: 
Øget sammenhæng 
mellem klinisk og 
teoretisk undervisning 
generelt i uddannelsen

A3: Møder med 
de kliniske 
vejledere hvert 
semester

F1. 
Uddannelsen og 
professionen giver mening 
for de studerende

F4: 
Mange gode samarbejds-
projekter på tværs

Formål: 1) Professionsrettet undervisning via styrket samspil mellem teori og praksis 2) Fastholdelse 3) Udviklingspotentiale

Uddannelsen er aktuel og 
udviklingsbaseret

E2. Øget oplevelse af 
sammenhæng mellem 
klinisk og teoretisk 
undervisning blandt de 
studerende på modul 4

De studerende deltager i 
udviklingsprojekter

C1: Støtte til 
studerende som har 
det svært

D2: Udarbejdelse 
af individuel 
studieplan

A1: Ressourcer 
afsat

F2: 
Mindske frafaldet på 
længere sigt

Branding, påvirkning af 
velfærdssamfundet

E3. Kvalificering af 
læringsprocessen



..ELLER DE KAN VÆRE SMÅ OG 
KOMPAKTE

Mindske 
frafaldet

Øget 
samarbejde i 

form af 
underviser-
involvering i 

klinikperioderne 
på modul 2 og 4

Øgede 
ressourcer til 
underviser-

timer ifm klinik

Øget 
deltagelse, 

interesse og 
engagement 

blandt 
studerende

Videndeling 
mellem klinik 

og 
undervisere

Øget 
sammenhæng 

mellem 
teoretisk og 

klinisk 
undervisning



HVAD KAN FORANDRINGSTEORIER 
BRUGES TIL?

I planlægningsfasen
• Fokusere indsatsen og tydeliggøre sammenhængen 

mellem aktiviteter og formål
• Sikre enighed om projektets hovedlinjer

I gennemførslen
• Tydeliggøre hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, 

og hvilke indikatorer der skal måles på undervejs

I evalueringsfasen
• Udgøre en ramme for evalueringen



Effektmåling vs
virkningsevaluering

Effektmåling Virkningsevaluering
Har det en effekt?
Hvor stor er effekten?
Evt: er der en forskellig størrelse 
effekt for forskellige grupper?

Virker det?
Hvordan virker det?
Hvorfor virker det?
For hvem virker det?
Under hvilke betingelser?

Supplement eller alternativ?



Virkningsevaluering

• Evalueringen går ud på at be- eller 
afkræfte teorien. 

• I evalueringen tester man de 
forskellige led i teorien

• Systematisk realitetstest af teorien

Man kan ikke bekræfte en teori, 
men man kan styrke troen på den

Hypotese

Undersøgelse

Evaluering



Hvordan tester man teorien?

1) Når programteorien er opstillet, tages stilling til på hvilken måde man 
vil forvente at observere om de enkelte elementer sker som forventet

->hvilke empiriske fingeraftryk ville teorien efterlade?
2) Undersøge om tegnene findes, for at be- eller afkræfte hypotesen

• Følge virkningskæden fra indsats til virkning. 
• Metoder: Observation, interview, spørgeskema, registerdata mv.

3) Undersøgelsen af virkningskæden kobles sammen med variationerne i 
resultater
Følgende spørgsmål besvares

• Er indsatsen blevet implementeret som forudsat i 
forandringsteorien eller er der tale om implementeringsfejl?

• Har resultaterne indfundet sig som forudsagt af forandringsteorien 
eller er der tale om en teorifejl?



Konklusionsskema (den 
firkantede version)

(Dahler-Larsen s. 75)

Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet

Indsatsen er 
implementeret korrekt

Forandringsteorien 
bestyrket
Fortsæt indsats

Teorifejl
Nedlæg indsats

Indsatsen er ikke 
implementeret korrekt

Andre forhold end 
indsatsen forklarer 
resultatet
Ingen ændring i tiltro til 
forandringsteorien
Nedlæg indsats

Implementeringsfejl og 
muligvis teorifejl
Reparer på 
implementeringen af 
indsatsen – under en 
vis usikkerhed



Den mere runde version

Hvad har virket godt og hvad har virket mindre godt?
Hvis det virker fremragende:

Hvad har været afgørende faktorer for succesen?
Hvis det virker mindre godt:

Er det implementeret korrekt?
Hvor hopper kæden af?
Hvilke udfordringer og barrierer har der været?

Hvad vil vi anbefale fremover?



Gruppearbejde

Opstil en forandringsteori ud fra casen
• Identificer aktiviteter og formål (forventede effekter)
• Bliv enige om en logisk kausalkæde mellem aktiviteter og 

effekter
• Find logikken i materialet eller baser den på jeres egen 

viden/faglighed

Brug gerne post-its og flyt rundt på dem undervejs. 
Trick: Pile kan også være på post-its.



Opsamling

Forståelse af 
andre

Undervisning i 
sociale 

situationer

Gruppemøder

Socialt 
netværk

Undervisning 
om det 

særlige ved 
autisme

Forståelse af 
sig selv

Venskaber

Opnåelse af 
mestrings-
strategier

Mere 
overskud

Agerer mere 
hensigts-
mæssigt i 

forsk. 
situationer



Om kontekst 1
Hvordan efterviser man pilene – de kausale 
sammenhænge mellem kasserne?

Dahler-Larsens umiddelbare svar: afstanden mellem 
kasserne skal være så lille som mulig
Ofte i konteksten vi finder svaret på ”Hvad virker for 
hvem, hvornår og under hvilke omstændigheder”

Gruppemøder Socialt netværk Større overskud

Agerer mere 
hensigts-
mæssigt i 

forsk. 
situationer

Venskaber



Om kontekst 2

Moderatorer kan indsættes på pilene
Angiver at en kontekst påvirker kausalsammenhængen 
(0-1)
Moderatorer kan være køn, sprog, ledelsens opbakning 
eller strukturelle eller andre kulturelle forhold
Opdages typisk først i analysen

Gruppemøder Socialt netværk Større overskud

Agerer mere 
hensigts-
mæssigt i 

forsk. 
situationer

Venskaber



Indikatorens kvalitet
Indikator: tegn, empirisk fingeraftryk

Høj nødvendighed: Indikatoren er nødvendig, hvis teorien 
holder stik

Fx gerningsmanden skal have været på gerningsstedet vs. 
fingeraftryk på mordvåbnet

Lav grad af overlap: Indikatorens tilstedeværelse ville ikke 
være tilstede ved konkurrerende teorier.

Fx gerningsmand på videoovervågning vs. blod på tøjet

Side 28



Indikatorens kvalitet

Side 29

 
Høj grad 

Høj Lav 
Graden af overlap 

Lav grad 

N
ød

ve
nd
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he

d?
 

 
’Hoop’ 

test 

 
’Dobbelt-
sikre’ test 

 
’Rygende 

pistol’-test 

’Som 
vinden 

blæser’-
test 

Kilde: Baseret på van Evera 1997: 31-34 

• Jo bedre 
indikatorer, jo mere 
kan man styrke 
troen på teorien, 
hvis den bekræftes



Gode indikatorer ift
autismegrupperne?



Gode indikatorer ift
autismegrupperne?

• Kan pege på nye (autismespecifikke) 
mestringsstrategier, som er lært

• Ser stadig nogle fra gruppen et stykke tid efter
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