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Retningsgivende spørgsmål

• Hvordan bliver PFE realiseret ‘ude i virkeligheden’?

• Har PFE indfriet de håb jeg/vi havde til tilgangen?

• Hvad har jeg/vi lært?

• Hvad kan vi gøre fremadrettet for at sikre gode PFE?



Hvorfor PFE?



Jeg er interesseret i PFE fordi…

• De gængse evalueringstilgange har 
begrænsninger

• Metodefidelitet og kausalitet er 
problematisk i mange komplekse/sociale 
indsatser
• Målgruppe er heterogen
• ”Man gør det, der skal til”

• PFE taler ind i en bevægelse imod større 
anerkendelse af kontekster og agilitet

Indsats Output Outcomes

Principper Handling Resultater



Hvad kan vi med PFE?

• Evaluere en fleksibel og refleksiv praksis baseret på faglighed, værdier, normer, erfaring, 
viden osv.

• Gå fra individuelle til fælles styrende principper

• Kæde principper, handling og resultater sammen i en sammenhængende forståelse.

• Se på tværs af forskellige indsatser, som er baseret på de samme principper, fx porteføljer, 
puljer, fondsprogrammer mm.

• Vi kan evaluere principbaserede indsatser (PBI) med PFE



Hvad er PFE?



Hvad er et princip?

• An effectiveness principle is a statement 
that provides guidance about how to think
or behave toward some desired result
(either explicit or implicit) based on 
norms, values, beliefs, experience, and 
knowledge. 



PFE-spørgsmål og -fokus

• I hvilket omfang og hvordan er princippet 
meningsfuldt for dem, som skal agere på 
baggrund af det?

• I hvilket omfang følges princippet?

• Hvis fulgt –i hvilket omfang og hvordan 
medfører det i de ønskede resultater?



Gennemførelse af PFE

• I praksis en virkningsevaluering med et ekstra element i forandringsteorien (og en stor forskel 
i forståelsen af ‘indsats’)

Principper Indsats Output Outcome

Stabilt i VE.

Stabilt i PFE Afhænger af 
kontekst mm. i PFE



Eksempel på en forandringsteori i en PFE (KBH+)

Indsats

Socialpædagogisk 
arbejde i kreativ 
kontekst fx
- Arbejde på 

Roskilde Festival
- Opsætning af 

skuespil
- Samtaler med 

vejleder
- Praktik
- Osv (konkrete 

aktiviteter i 
KBH+)

Etablering og udbygning 
af en ‘udviklende 
relation’ (developmental
relationship) ud fra 
Search Institute’s
developmental
relationship framework:
- Express care
- Challenge growth
- Provide support
- Share power
- Expand possibilities

De unges 
livsmestringskompetencer 
øges fx:
- Academic motivation
- Socio-emotional skille
- Responsibility
- Reduction of High-risk

behaviors

• Job
• Uddannelse
• Osv,

Kortsigtede mål Langsigtede mål

Dokumentationsplan

Med jævne mellemrum 
måles, hvorvidt en 
udviklende relation af 
etableret, styrken af den, 
og hvordan den udvikler 
sig. 
Måles med DR survey og 
medarbejdersurvey

Registrering af 
konkrete 
aktiviteter, den 
enkelte ung 
deltager i for at 
kunne analysere 
sammenhæng 
mellem aktiviteter 
og udbytte.

Måling af progression inden 
for livsmestring og andre 
kortsigtede mål via forskellige 
(validerede) psykometriske
redskaber

Udsagnskraft: 
1 – Arbejder man efter DRF
2 - Bliver den udviklende relation styrket?

Udsagnskraft: Hvilket udbytte 
ift. personlig udvikling får de 
unge på kort sigt?

Registrering af status for job, uddannelse, 
forsørgelse mm. ved ind- og udskrivning af 
KBH+ fx via AIM

Udsagnskraft: Udvikling inden for job, 
uddannelse osv. 

Dataindsamling

1 – Medarbejdersurvey
2 - DR survey – core module

Aktivitetsregistrering DR survey – SE og CS AIM + tillægsspørgsmål

Undervisning 
af 

medarbejdere 
i anvendelsen 
af ‘Develop-

mental 
relationship
framework’

Forudsætning



Erfaringer fra 
virkeligheden 
som konsulent



Meningsfulde og handlingsanvisende 
principper – eller hvad?

• Patton har udviklet et GUIDE –framework til at 
trykteste principper med (spm. 1)

• Ofte er principperne ikke meningsfulde og 
handlingsanvisende – klarer ikke GUIDE-testen.
• ”Vi sætter borgeren i centrum!”

• Projekter bliver født med principper, som ikke er 
til forhandling.

• Principper er afkoblede fra praksis

• = PFE er ikke muligt



Indsatser og handling er noget refleksivt…

Fra ‘gør de som de skal?’ til ‘realiserer de principperne – og 
hvordan’?

Væk fra spørgsmål om metodefidelitet og implementerings-
og teorifejl

En mere eksplorativ dokumentation af indsatsen



KBH+ og DRF
- et godt 
eksempel på en 
PFE



Principperne



Indsatsen



Resultaterne



Overblik over evalueringen af DRF i KBH+
Indsats

Socialpædagogisk 
arbejde i kreativ 
kontekst fx
- Arbejde på 

Roskilde Festival
- Opsætning af 

skuespil
- Samtaler med 

vejleder
- Praktik
- Osv (konkrete 

aktiviteter i 
KBH+)

Etablering og udbygning 
af en ‘udviklende 
relation’ (developmental
relationship) ud fra 
Search Institute’s
developmental
relationship framework:
- Express care
- Challenge growth
- Provide support
- Share power
- Expand possibilities

De unges 
livsmestringskompetencer 
øges fx:
- Academic motivation
- Socio-emotional skille
- Responsibility
- Reduction of High-risk

behaviors

• Job
• Uddannelse
• Osv,

Kortsigtede mål Langsigtede mål

Dokumentationsplan

Med jævne mellemrum 
måles, hvorvidt en 
udviklende relation af 
etableret, styrken af den, 
og hvordan den udvikler 
sig. 
Måles med DR survey og 
medarbejdersurvey

Registrering af 
konkrete 
aktiviteter, den 
enkelte ung 
deltager i for at 
kunne analysere 
sammenhæng 
mellem aktiviteter 
og udbytte.

Måling af progression inden 
for livsmestring og andre 
kortsigtede mål via forskellige 
(validerede) psykometriske
redskaber

Udsagnskraft: 
1 – Arbejder man efter DRF
2 - Bliver den udviklende relation styrket?

Udsagnskraft: Hvilket udbytte 
ift. personlig udvikling får de 
unge på kort sigt?

Registrering af status for job, uddannelse, 
forsørgelse mm. ved ind- og udskrivning af 
KBH+ fx via AIM

Udsagnskraft: Udvikling inden for job, 
uddannelse osv. 

Dataindsamling

1 – Medarbejdersurvey
2 - DR survey – core module

Aktivitetsregistrering DR survey – SE og CS AIM + tillægsspørgsmål

Undervisning 
af 

medarbejdere 
i anvendelsen 

af de fem 
principper

Forudsætning



Opsamling eller ”Hvad har jeg lært”?

1. Projektet/indsatsen skal være principbaseret

2. Det er rigtigt svært at lave gode meningsfulde og handlingsorienterede (GUIDE) principper

3. Inddrag praksis-niveauet i udarbejdelsen af principperne

4. Uden gode principper kan vi ikke undersøge, om og hvordan der arbejdes ud fra dem (spm. 2) 
og dermed heller ikke, om de medfører de ønskede resultater (spm. 3)

5. Principperne skal operationaliseres/omsættes til handling (fx via workshops 
med/undervisning af medarbejderne)



Spørgsmål og 
kommentarer


