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Indledning    
 
Dette kapitel forklarer baggrunden for og formålet med SMART-projektet, 
undervisningsmodulet for lærere og håndbogen for lærere.

En hurtigt skiftende global økonomi og bekymringen for EU’s evne 
til at skabe en konkurrencedygtig arbejdsstyrke har fokuseret 
opmærksomheden på medlemsstaternes uddannelsessystemer. Især er 
der et øget fokus på deres rolle i at gøre det bedre i forhold til at forberede 
alle elever til at møde uddannelses- og træningskrav og forberede 
unge mennesker på arbejdsmarkedet. Politikreformer har fokuseret 
på at forbedre kvaliteten og ansvarligheden i uddannelse og træning. 
Etableringen af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring inden 
for uddannelse og træning har skabt et godt fundament i forhold til at 
bane vejen for kvalitetssikring inden for dette område. 

Skiftet fra at definere standarder ud fra en undervisningsvinkel til i stedet 
at definere dem baseret på læringsresultater har stor indvirkning på 
kvalitetssikringspolitikker og praksis. Efterhånden som der gives mere 
ansvar til udbydere af pensum, metoder og evaluering, påhviler det 
dem i højere grad at demonstrere effektivitet. Dette er især relevant 
for udbydere af kompenserende uddannelse, såsom second chance 
uddannelse og ungdomstilbud, hvis mål er at reducere tidligt skolefrafald, 
men hvor brugen af uformel og ikke-formel læring gør succesfaktorer 
svære at måle.

I 2012 bestilte DGEAC forskning i god praksis inden for second chance 
uddannelse og succesfaktorerne inden for dette område. Formålet var at 
finde ud af, om det var muligt at overføre god praksis fra second chance 
uddannelse til tidlig uddannelse og træning. Det teoretiske fundament 
for studiet var at undersøge om kompenserende foranstaltninger 
kunne være dokumentation for forebyggelse og muligvis også 
interventionsforanstaltninger. Studiet viste, at der var stort potentiale for, 
at tidlig uddannelse og træning kunne lære noget af udbydere af second 
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chance uddannelse. Samtidig viste studiet også, at der er huller i de 
kvalitative og kvantitative succesmål i forhold til at kunne dokumentere 
effekterne på lang sigt af tilbud, der er designet til at reducere tidligt 
skolefrafald. Studiet anbefalede udviklingen af en kvalitetsramme til at 
understøtte overførslen af god praksis fra second chance uddannelse og 
til at opbygge evidensgrundlaget for de langsigtede effekter og resultater 
af second chance uddannelse.

Præsentation af SMART-projektet  

SMART-projektets mål er at udvikle en kvalitetsramme, der kan bruges 
af udbydere af second chance uddannelse, og som adresserer de 
huller, der blev identificeret af DGEAC, og vil gøre udbydere i stand til at 
dokumentere deres succesfaktorer og forbedre kvaliteten og relevansen 
af læringstilbud inden for uddannelse, træning og ungdomsarbejde. 

Øget bevidsthed om second chance metoder og validering af second 
chance læring kan kun opnås igennem etableringen af en fælles 
ramme for kvalitetskriterier, indikatorer og benchmarks, der måler 
kvalitativ og kvantitativ data. SMART kombinerer god praksis inden for 
kvalitetsmonitorering og måling, og inkluderer eksempler fra eksisterende 
second chance tilbud, der allerede selvevaluerer, og tilpasser det til at 
møde behovene inden for second chance uddannelse. Dermed sikres 
anerkendelse, agtelse and værdien af de uformelle og ikke-formelle 
metoder, som er karakteristiske for second chance uddannelse.
  
Hvad er lærerens rolle og formålet med undervisningsmodulet for 
lærere?     

SMART opfordrer til interessentinvolvering og kvalitetsforbedring 
og ansvarlighed på alle niveauer igennem en ”bottom-up” tilgang til 
udvikling af et selvevalueringssystem. Interessenter vil dermed føle 
ejerskab til den systematiske måling af succesfaktorer og vil kortlægger 
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arbejde, der allerede finder sted, fremfor at bruge en ”tvungen” model. 
Lærere og undervisere spiller en vigtig rolle i at dele bedste praksis 
inden for selvevaluering og selvmonitorering og i at bruge deres viden 
og kompetencer om kvalitetssikring til at udvikle et system, der er 
relevant og tilgængeligt for udbydere af second chance uddannelse eller 
andre udbydere af uformel og ikke-formel læring. Undervisningsmodulet 
er målrettet lærere/undervisere og andre fagpersoner, der arbejder 
inden for second chance uddannelse. Ligeledes er det for de personer, 
der anvender uformelle læringsmetoder og fokuserer på at udvikle en 
forståelse af ansvarlighed, og hvordan uformel læring kan dokumenteres 
og retfærdiggøres igennem selvovervågning og selvmonitorering.

Undervisningsmodulet adresserer hullerne i lærernes/undervisernes 
viden og færdigheder og introducerer den logiske model, e-platformen 
og indsamlingen og brugen af data. Samtidig gør det lærerne i stand 
til at forberede og implementere et systematisk effektmålingssystem  
(SYSTEMATIC MEASUREMENT SYSTEM) i deres egne 
organisationer igennem en skridt-for-skridt plan, som udvikles i løbet af 
undervisningsseminaret. 

Hvad er formålet med denne håndbog?  

Denne håndbog er en guide til lærere med det formål at gøre dem i stand 
til at implementere selvmonitorering og selvevaluering af deres praksis. 
Den bør bruges som en støttende vejledning under undervisningen, 
men også som referencebibel efter undervisningen. Den supplerer 
undervisningsmodulet, men den kan også bruges som en selvstændig 
vejledning til lærere. Håndbogen giver rationalet bag monitorering og 
evaluering, en vejledning til implementering af processen, eksempler 
på god praksis, skabeloner og værktøjer. Håndbogen for lærere 
supplerer de to håndbøger, der er udviklet som vejledninger til 
politiske beslutningstagere og organisationer til at implementere en 
selvevalueringsproces.  
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Udvikling og anvendelse af et systematisk eff
ektmålingssystem

Dette kapitel handler om, hvordan man udvikler et systematisk 
effektmålingssystem, og hvordan man anvender det. 

Et systematisk effektmålingssystem udstikker processer og procedurer 
for en organisations løbende og gentagne selvmonitorering og 
selvevaluering.

Et systematisk effektmålingssystem består ofte af måling på forskellige 
niveauer og af forskellige indikatorer. SMART-projektets fokus er dog 
specielt på, hvordan udviklingen i elevernes sociale og personlige 
færdigheder kan måles. Skolerne må bruge systematisk effektmåling af 
resultater til dette formål, og det forklares i detaljer i dette kapitel.

Når en organisation ønsker at måle resultaterne af en indsats, er den 
nødt til at begynde med at definere de resultater, den ønsker at opnå, og 
hvordan den ønsker at opnå dem. Derefter må organisationen udvikle 
et effektmålingssystem, der gør den i stand til at følge op på successen 
af de ønskede resultater. Senere kan resultaterne bruges i den løbende 
udvikling af organisationen og/eller som dokumentation for indsatserne. 

FAKTA
Systematisk effektmåling af resultater giver en organisation kontinuerlig viden 
om resultaterne af det arbejde, som organisationen udfører. 

Det er et redskab, der kan bruges til at udvikle organisationen løbende og 
derigennem sikre, at organisationen opnår de bedst mulige resultater for deres 
målgruppe.

Det er samtidig et redskab, der kan bruges til at dokumentere resultaterne 
internt så vel som eksternt.
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Systematisk effektmåling af resultater består derfor af tre elementer:

A. Klarhed over mål og indsatser
- find ud af hvilken viden, man har behov for

B. Måling af resultater
- indsamling af viden

C. Anvendelse af målingerne
- brug af den indsamlede viden

A: Klarhed over mål og indsatser i en logisk model

Der kan skabes klarhed over mål og indsatser ved at designe en logisk 
model.    

Med andre ord beskriver en logisk model de resultater en skole eller en 
organisation ønsker at skabe for eleverne, og hvilke aktiviteter en skole 
laver for at opnå de tilsigtede resultater og forandringer. En logisk model 
beskriver dermed forholdet imellem teori og praksis.

Den beskriver:
• formålet med skolen (de strategiske mål/resultater)
• skolens tilsigtede resultater for målgruppen (resultaterne på kort sigt, 

på mellemlangt sigt og på langt sigt)
• skolens praksis (aktiviteter og metoder (indsatser)

Det kan illustreres med modellen nedenfor:

En logisk model beskriver, hvordan en organisation forsøger at opnå de 
tilsigtede resultater og forandringer i forhold til en udvalgt målgruppe.
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Til venstre for linjen er de ting, der kan planlægges og monitoreres, 
og som kan tilpasses eller ændres direkte. Dette omfatter ressourcer 
og aktiviteter. Ressourcer dækker over menneskelige, økonomiske og 
organisatoriske ressourcer . Aktiviteter udgør alt det, organisationen gør 
med ressourcerne: Det er tilgange, metoder og aktiviteter, der sættes i 
gang for at skabe de tilsigtede resultater. 

Til højre for linjen er de tilsigtede resultater af aktiviteterne. De kan kun 
tilpasses eller ændres indirekte, da det er de resultater, en organisation 
håber at opnå igennem nogle givne aktiviteter: Det er resultater på 
kort, mellemlangt og langt sigt såvel som organisationens overordnede 
strategiske målsætninger.
 
Det handler om kortlægning

I udviklingen af en logisk model skaber organisationen klarhed over dens 
ideer om sammenhængen imellem de aktiviteter, den sætter i gang, og 
de tilsigtede resultater af aktiviteterne.

En logisk model for en skole ser således ud:

Udviklingen af en logisk model handler om at kortlægge og beskrive det, man 
allerede gør, og på hvilket grundlag, man gør det.



11

Når man laver en logisk model, bruger man de strategiske målsætninger 
som udgangspunkt; hvad er den/de overordnede mål, man ønsker at 
opnå. Derefter arbejder man sig tilbage i modellen fra højre til venstre.

Herefter ser organisationen på de delmål, der skal opfyldes, for at nå 
den/de overordnede mål, det vil sige resultaterne på kort, mellemlangt 
og langt sigt.

Til sidst beskriver organisationen de specifikke indsatser, skolen gør, for 
at opnå de kortsigtede resultater, det vil sige, aktiviteterne. 
Med denne fremgangsmåde kan organisationen designe en logisk 
resultatkæde helt fra de overordnede mål til medarbejdernes daglige 
opgaver og med en beskrivelse af delmålene/resultaterne undervejs.

Vi har indsat en logisk model fra en af skolerne i SMART-projektet for at 
vise, hvordan en logisk model kan se ud (se næste side). 
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Man skal være opmærksom på, at en logisk model er en forenkling 
af virkeligheden. Den kan ikke give forklaringer på, om årsagerne til 
resultaterne udelukkende kan tilskrives indsatserne, men den kan 
bruges som en indikation på dette.  Det er også vigtigt at huske på, at 
en logisk model og systematisk effektmåling ikke kan stå alene eller 
erstatte medarbejdernes erfaring og faglighed. 

Fordelene ved at lave en logisk model
Formålet med at lave en logisk model i denne sammenhæng er, at den 
kan være fundamentet for et vurderingssystem, men det at lave en logisk 
model kan også skabe udvikling og styrke organisation i sig selv:

• Et fælles og målrettet overblik 
Den logiske model vil give et overblik over organisationens arbejde 
imod et fælles mål. Ved at illustrere organisationens arbejde og 
strategi bliver sammenhænge systematiserede, og der skabes 
klarhed over implicitte forståelser. 

• Refleksion og forbedring
Den logiske model giver et fælles sprog og et fælles udgangspunkt 
for refleksion og forbedring. Arbejdet med den logiske model giver 
anledning til systematiske diskussioner og klar kommunikation om 
ens egen praksis.
 

Det er vigtigt at revurdere den logiske model regelmæssigt, så den 
opsummerer essensen af organisationens fælles mål, resultaterne og 
de anvendte aktiviteter i organisationen.

Når organisationen har lavet en logisk model, har den:

• Skabt klarhed over forskellen imellem indsatser/aktiviteter og 
resultater for eleverne 
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• Skabt klarhed over de ting, der kan direkte kontrolleres (indsatserne) 
og de ting, der kun kan kontrolleres indirekte (resultaterne) i 
organisationen.

 
B: Måling af resultater
Når den logiske model er udarbejdet, og det er klart, hvad organisationen 
ønsker at opnå, og hvordan det skal gøres, er det tid til at beslutte, 
hvordan man måler, om de ønskede resultater er opnået.

Hvor den logiske model er en kortlægning af det arbejde, skolen udfører, 
er effektmåling en del af dokumentationen.

Alle resultater kan måles, både resultater på kort sigt, mellemlangt sigt og 
langt sigt, men den model, der introduceres i denne håndbog, måler kun 
de kortsigtede resultater. Grunden til, at der fokuseres på de kortsigtede 
resultater, er, at det giver organisationen større mulighed for løbende 
at tilpasse tilgange, metoder eller aktiviteter, imens eleverne stadig er 
i gang med skolen eller tilbuddet, hvis de forventede resultater ikke 
opnås. Derudover er der ofte andre datakilder i skolens kvalitetsramme, 
der giver viden omkring de langsigtede resultater. Det kunne 
eksempelvis være statistik på, hvor mange elever, der gennemfører en 
ungdomsuddannelse, efter de er færdige med tilbuddet.

Måleområder 

Det første skridt i denne del af processen handler om at beslutte, hvilke 
af de kortsigtede resultater, man ønsker at måle og monitorere. Dette 
kaldes kvalitetsindikatorerne.  

Ved at måle resultater får en organisation viden om, hvorvidt dens antagelser 
er korrekte – om organisationen faktisk opnår de tilsigtede resultater.
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Det er ikke nødvendigt og ofte heller ikke muligt at måle ethvert kortsigtet 
resultat. Organisationen bør vælge hvilke områder, den ønsker at måle, 
ud fra en prioriteret rækkefølge. Hvad ønsker ledelsen at vide? Hvad vil 
lærerne gerne have mere viden omkring?

Derudover er det i udvælgelsen vigtigt at tage højde for, hvilke data, 
der allerede er tilgængelige igennem andre kilder, og at man vælger 
resultater, der faktisk kan måles.

Der er adskillige mulige områder at se på, når man ønsker at monitorere 
og måle elevernes udvikling. Det kan være områder som akademiske 
færdigheder, niveau af stofmisbrug, deltagelse i eller progression i videre 
uddannelse eller sikring af job. De områder, skolen vælger at måle, 
afhænger af de områder, skolen arbejder med og af, hvilke af disse 
områder, det er muligt at måle for den enkelte skole. Når man vælger de 
områder, man ønsker at arbejde med, er det vigtigt at vælge dem, som 
skolen er forberedt på at arbejde med og ændre, hvis det er nødvendigt 
ud fra målingerne. Derved er der størst chance for, at målingerne og den 
indsamlede information bliver brugt og gør en forskel. 

Skolerne i SMART-projektet havde allerede viden omkring elevernes 
akademiske udvikling fra karaktersystemer og andre kilder, men de 
manglede allesammen viden omkring udviklingen i elevens sociale og 
personlige færdigheder, imens de gik på skolen. Det er grunden til, at 
det effektmålingssystem, der blev udviklet, fokuserer på at monitorere 
elevernes udvikling inden for de områder.

Kvalitetsindikatorer er de ønskede resultater, som organisationen synes, det er 
vigtigt at måle.
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Måleindikatorer

Nogle af indikatorerne er måske så specifikke, at det er muligt at måle 
dem direkte, eksempelvis tilstedeværelse. Andre indikatorer viser sig 
derimod måske at være svære at vurdere, specielt når man ønsker at 
måle sociale og personlige kompetencer. Her er man nødt til at finde 
måleindikatorer.  

Her er et eksempel:

• Kvalitetsindikator: At eleven kan samarbejde.

• Måleindikatorer, der viser, at eleven kan samarbejde, kunne være: 
Eleven bidrager til gruppearbejde. Eleven kan udføre forskellige 
roller i gruppearbejdet. Eleven tager ansvar for gruppen, processen 
og resultatet. Eleven kan indordne sig andre. 

Ved at identificere måleindikatorer kommer der flere ord på betydningen 
af den valgte kvalitetsindikator, som dermed bliver mere entydig og 
specifik. Dette vil gøre det nemmere for organisationen at finde ud af, om 
det ønskede resultat – kvalitetsindikatoren – er blevet opnået. Samtidig 
vil organisationen udvikle et fælles sprog og forståelse af de områder, 
den har valgt at måle på og arbejde med. 
For at hjælpe jeres organisation på vej, har SMART udviklet en liste af 
foruddefinerede kvalitets- og måleindikatorer. 

Når organisationen har identificeret sine måleindikatorer, har den lavet:

• En logisk model for organisationen, som beskriver og kortlægger 

Måleindikatorer er forhold, omstændigheder, holdninger eller handlinger, som 
er observerbare tegn på de tilsigtede resultater.

Identifikation af måleindikatorer handler om at skabe klarhed over, hvad det er, 
organisationen ønsker at se. 



16

forventningerne til resultaterne, og hvad organisationen gør for at 
opnå dem.

• En liste over de kvalitetsindikatorer som organisationen vil inkludere 
i sit effektmålingssystem.

• Måleindikatorerne, som er organisationens definitioner af dens 
kvalitetsindikatorer, og hvad man skal være opmærksom på.

Indsamling af data

Når man vil måle udvikling og vil være i stand til at dokumentere sit 
arbejde, er der behov for data. Ved at lave en vurdering af de pågældende 
færdigheder, ændrer man sin viden til data.

Det betyder, at man går fra at have personlig og implicit viden omkring 
eleverne til at have eksplicit data (målingerne), der kan deles, og 
udviklingen kan monitoreres.

Det betyder, at når organisationen har besluttet, hvad den ønsker at 
måle ved at bruge den logiske model, skal den træffe beslutninger 
om indsamlingen af data: Den skal beslutte, hvordan den vil foretage 
målingerne, hvor tit målingerne skal laves, hvem der er ansvarlig for 
målingerne, og hvordan indsamlingen af data skal sammenfattes. 

Målemetode – brug af et spørgeskema

SMART-projektet har valgt et spørgeskema til at indsamle kvantitativ 
data om udviklingen i elevens personlige og sociale færdigheder. Dette 
redskab er blevet valgt, fordi det giver standardiseret data. Det kan 
dermed bruges til effektivt at benchmarke og vise udvikling fra én måling 
til den næste og dokumentere den læring, der har fundet sted. 

Som nævnt tidligere, så har SMART-projektet udviklet en liste af 
foruddefinerede kvalitetsindikatorer og måleindikatorer og lagt dem 
ind i en e-platform for at hjælpe organisationen på vej i processen. 
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Organisationen kan bruge platformen til at lave dens eget spørgeskema. 
Spørgeskemaet laves ved at vælge imellem forskellige kategorier af 
kvalitative indikatorer. Hver kvalitativ indikator har en række relaterede 
spørgsmål (måleindikatorerne), som organisationen kan vælge ud fra. 
E-platformen kan findes her: 
http://52.38.131.123:8080/smstool/login 

Hvem udfylder spørgeskemaet? Udvælgelse af respondenterne 

Dataene i spørgeskemaet kan indsamles på mange forskellige måder 
afhængig af den type dokumentation, organisationen ønsker, og 
hvordan den ønsker at bruge dataene. Dette bør overvejes, når man 
beslutter, hvem der skal vurdere den læring, der har fundet sted – det 
vil sige at udfylde spørgeskemaet. De respondenter, der inkluderes i 
dataindsamlingen, vil have indflydelse på den type data, organisationen 
får, og hvordan resultaterne kan bruges.

Når man ønsker at vurdere en elevs udvikling af hans eller hendes sociale 
og personlige færdigheder, kan man argumentere for, at det udover hans 
eller hendes primære lærere, også er relevant at inkludere eksempelvis 
alle medarbejdere omkring eleven, forældrene  og/eller elevens egen 
vurdering af ham eller hende selv. Dette er dels, fordi de pågældende 
færdigheder (personlige og sociale færdigheder) ikke kun viser sig i 
skolesituationer, men også bliver tydelige på en række andre måder og 
i andre situationer. Der er ikke nogen rigtig måde at lave vurderingen 
på; det vigtigste er, at den valgte dataindsamlingsmetode giver den 
slags data, som organisationen ønsker. SMART-projektet anbefaler ikke 
nogen respondentgruppe fremfor en anden, men vær opmærksom på, 
at det er afgørende, at dataindsamlingsmetoden forbliver den samme 
hver gang en måling laves over en skoleperiode.
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Det er meget vigtigt, at dataindsamlingsmetoden er den samme fra én måling 
til den næste.

Dette er for at sikre standardisering af dataindsamlingen, så data kan 
sammenlignes og vise udvikling fra én måling til den næste. 

Det betyder, at hvis man har valgt, at det er den primære lærer, der laver 
vurderingen den første gang, så skal det også være den primære lærer, der 
laver de efterfølgende vurderinger baseret på det samme spørgeskema hver 
gang. 

Frekvens og rapportering
SMART-projektet foreslår, at skolen måler elevernes udvikling minimum 
tre gange i løbet af en skoleperiode, da det vil gøre det muligt at måle de 
små skridt i elevernes udvikling. De samme spørgsmål stilles hver gang 
for at kunne følge elevernes udvikling. 
 
Det anbefales, at der laves en før-, under- og eftermåling.

• Den første måling finder sted, når eleverne har været i gang med 
tilbuddet/forløbet ca. en måned. Denne måling fungerer som før-
målingen og giver dokumentation for elevernes karakteristika og 
mulige fokusområder. 

• Den anden måling finder sted halvvejs igennem tilbuddet/forløbet. 
Denne måling fungerer som under-målingen og viser elevens 
udvikling fra begyndelsen af tilbuddet/forløbet til halvvejs i tilbuddet/
forløbet.

• Den tredje måling finder sted, når tilbuddet/forløbet er ved at være 
slut. Denne måling fungerer som efter-målingen, og som med før-
målingen, giver den dokumentation for elevernes udvikling igennem 
hele tilbuddet/forløbet. 
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Større skoler kan måske drage nytte af at lave rapporter for forskellige 
niveauer af organisationen; elev-, klasse- og skoleniveau.
 
Nu har organisationen udviklet:
• En logisk model for organisationen, som beskriver og kortlægger 

forventningerne til resultaterne, og hvad organisationen gør for at 
opnå dem.

• En liste over de kvalitetsindikatorer som organisationen vil inkludere 
i sit effektmålingssystem.

• Måleindikatorerne, som er organisationens definitioner af dens 
kvalitetsindikatorer, og hvad man skal være opmærksom på.

• Et system til indsamlingen af data.
 
C: Anvendelse af målingerne

Dette kapitel handler om, hvordan den indsamlede data anvendes.  

Organisationen skal planlægge hvordan, hvornår og af hvem den 
indsamlede viden skal bruges.

 

Målingerne giver et dokumenteret benchmark for fortsat pædagogisk 
forbedring i tilbuddene og større mulighed for tilpasning til målgruppens 
behov.

Hvis et mål er at øge elevernes evne til at samarbejde, hvad er 
organisationen så nødt til at tilpasse for at få det til at ske, hvis målingerne 
viser, at eleverne ikke udvikler sig på den måde, som organisationen 
antog, at de ville? Skal de lave mere gruppearbejde? Er der noget i 
rammerne, der modvirker samarbejde? Det er en god ide at gå tilbage 

Anvendelse af målingerne betyder, at organisationen bruger den information, 
som er opnået igennem målingerne.

Dette er en meget vigtig del af processen: Det arbejde, der blev gjort for at 
indsamle dataene vil kun være indsatsen værd, hvis det bruges.
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til den logiske model og se på aktiviteterne og antagelserne omkring 
sammenhængene imellem de ønskede resultater og de valgte aktiviteter. 
Målingerne kan bruges som et dialogredskab, både imellem ledelsen, 
lærerne og andre medarbejdere, internt i de forskellige afdelinger/
teams såvel som på tværs af teams og imellem lærere og elever. De 
kan også bruges som et dialog- og dokumentationsredskab af politiske 
beslutningstagere og andre interessenter.

Det er meget vigtigt at huske, at resultaterne af målingerne er en afspejling 
af en proces imellem eleverne, lærerne og organisationen som sådan. 
Resultaterne kan ikke og skal ikke ses som en evaluering af elevernes 
kompetencer eller af lærernes eller organisationens færdigheder. Det 
betyder, at de beslutninger, der træffes på baggrund af resultaterne skal 
tage højde for alle niveauer i et helhedsbillede af organisationen. 

Med henblik på organisationens udvikling kan følgende skridt anvendes: 
På baggrund af før-målinger laver organisationen succeskriterier. 
Succeskriterierne afspejler skolens ambition inden for en specifik 
kvalitetsindikator. Succeskriterier er typisk kvantitative i et 
spørgeskema, enten udtrykt som totaler (f.eks. 80% skal være gode til 
at samarbejde) eller som udvikling (f.eks. 80% skal have forbedret deres 
samarbejdsfærdigheder). 

På baggrund af under-målinger, er det muligt for organisationen at vurdere, 
om den bevæger sig i den rigtige retning i forhold til succeskriterierne, 
eller om der er behov at sætte en indsats i gang eller at lave ændringer i 
forhold til de aktiviteter, der understøtter kvalitetsindikatorerne. 

På baggrund af efter-målinger, afgør organisationen, om den har 
opnået succeskriterierne, eller om der er behov for at sætte en indsats 
i gang eller at lave ændringer i forhold til de aktiviteter, der understøtter 
kvalitetsindikatorerne.  Hvis afstanden imellem resultaterne og 
succeskriterierne er for stor, vil skolen måske ønske at lave sin logiske 
model om. Hvis dette er tilfældet, skal det overvejes, om de anvendte 
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aktiviteter og metoder ikke har haft den ønskede effekt, eller om 
udefrakommende faktorer har haft indflydelse på processen. 

Når der er truffet beslutning om, hvordan den opnåede viden skal bruges, 
har organisationen lavet følgende:
• En logisk model for organisationen, der beskriver de resultater, den 

ønsker at opnå, og hvordan den vil opnå dem.
• En liste over de kvalitetsindikatorer som organisationen vil inkludere 

i dens effektmåling.
• Måleindikatorerne, som er organisationens definitioner af dens 

kvalitetsindikatorer, og hvad den skal være opmærksom på.
• Et system til indsamlingen af data.
• Et system til anvendelsen af dataene.

Når organisationen har gennemgået alle disse skridt, har den et komplet 
effektmålingssystem vedrørende udviklingen af elevernes personlige og 
sociale færdigheder.
Som nævnt tidligere, kan målingerne med fordel bruges i forbindelse med 
andre informationskilder (såsom akademiske målinger) i en kombineret 
kvalitetsramme.
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Implementering
Dette kapitel handler om organisationens rolle, planlægning af 
implementeringen og at forandre en kultur. 

Organisationens rolle

Det er vigtigt, at organisationen sørger for at give medarbejderne tid til at 
lave vurderingerne og at udvælge de relevante kriterier for evalueringen. 
Når vurderingerne er lavet, skal den indsamlede data analyseres og 
diskuteres i et organisatorisk team, og resultaterne skal integreres i 
medarbejdernes daglige arbejde.

De fleste skoler og organisationer har allerede en eller anden form for 
kvalitetsramme, hvorigennem der indsamles forskellige slags data, der 
giver viden omkring organisationens funktion og elevernes udvikling. 
Mange organisationer og skoler har dog ikke adgang til datakilderne, 
som giver systematisk information om udviklingen af elevernes 
bløde færdigheder i løbet af tilbuddet. Brugen af et systematisk 
effektmålingssystem vedrørende udviklingen i de sociale og personlige 
færdigheder kan supplere de eksisterende informationskilder omkring 
eleverne, f.eks. karakterer og tilstedeværelsesprotokoller. Hvis al 
informationen indsamles og anvendes systematisk, giver det et 
kvalitetssikringssystem baseret på fakta. 

Før man starter på at lave et effektmålingssystem, er det vigtigt at 
forberede organisationen og ledelsen på de kommende forandringer. 
Det er essentielt at få ledelsen aktivt engageret i beslutninger, udvikling 
og implementering af systemet. Dette gælder ikke kun den øverste 
ledelse, men også afdelingslederne og medarbejderne generelt. 

Den øverste ledelse og afdelingslederne skal derfor blive enige om at 
give tid og ressourcer til at: 
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• Lave en logisk model.
• Udvikle, implementere og anvende et effektmålingssystem.
• Monitorere og løbende tilpasse modellen.
• Implementere og bruge den data som effektmålingssystemet giver.
• Involvere medarbejderne i de forskellige faser.
 
Planlægning

Det tilrådes at vælge en projektkoordinator og eventuelt en arbejdsgruppe, 
der kan planlægge processen, bevare overblikket og være ansvarlige 
for implementeringen af de forskellige dele og faser. Dette gælder 
under udarbejdelsen af den logiske model, under udviklingen og 
implementeringen af effektmålingssystemet, når vurderingerne laves, 
og når resultaterne bruges. Projektkoordinatoren og arbejdsgruppen 
vil sikre, at effektmålingssystemet bliver en aktiv del af skolens/
organisationens kvalitetsramme og integreres i skolens/organisationens 
arbejde. Det tilrådes, at arbejdsgruppen består af medarbejdere fra 
forskellige niveauer og afdelinger fra skolen/organisationen.

Effektmålingssystemet er et redskab, der ikke kan implementeres, 
når et skoleår allerede er begyndt. Det er op til organisationen at lave 
de nødvendige forberedelser, før skoleåret starter. Husk at måling 
af de bløde færdigheder ikke skal være en ekstra arbejdsopgave for 
medarbejderne, det bør være en integreret del af de opgaver, som 
medarbejderne allerede udfører.
 
Forandring af en kultur

Det er vigtigt at huske, at en skole/organisation defineres af 
forskellige verbale og non-verbale forhold; en organisationsstruktur, et 
ledelsessystem, traditioner, værdier og non-verbale adfærdsmønstre, 
blot for at nævne nogle. Når man implementerer et nyt system, og 
derigennem ændrer en kultur, skal man være opmærksom på de 
bidragende og udfordrende forhold i organisationen. 
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At ændre en kultur og adfærd kan være svært. Derfor er der 
behov for, at alle skolens/organisationens niveauer arbejder 
sammen i implementeringsprocessen. Alle de, der er involveret i 
implementeringsprocessen, skal kende og forstå effektmålingssystemet. 
Bevidsthed, læring og praksis er nøgleelementer i en succesfuld 
implementeringsproces.

Forandringsteorier 
Det er vigtigt at huske på, at forandring af nuværende praksis kan 
opfattes negativt i organisationen. Det kan være en god ide at identificere 
forandringsagenter, som er personer, der vil støtte implementeringen af 
effektmålingssystemet og vil arbejde positivt med det i medarbejderstaben. 
Forandringsagenter i organisationen er de personer, som støtter måling 
af de bløde færdigheder og effektmålingssystemet, og som er villige til 
at engagere sig i implementeringen af systemet.

At lave en forandring i en allerede fungerende skole/organisation kan 
give udfordringer, og det er derfor nødvendigt at følge visse procedurer. 
Først skal man starte med en analyse af konteksten og udfordringerne: 
Hvad er der behov for at ændre og implementere, og hvad er de 
mulige forhindringer for disse forandringer? Når kontekstern er blevet 
identificeret, kan der ske proceduremæssige ændringer.

Denne proces inddeles i fire stadier:
• En analyse af de ledelses- og evalueringssystemer som projektet 

forsøger at supplere eller ændre og en identifikation af de personer, 
der vil facilitere forandringerne i skolen.

• En skriftlig erklæring der udtrykker den langsigtede forandring, der 
vil komme med implementeringen af effektmålingssystemet.

• En tidsramme og en skridt-for-skridt handlingsplan for 
implementeringen af effektmålingssystemet, og en workshop for 
lærere og andre medarbejdere, så de kan præsenteres for systemet.
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• En feedback seance der består af en diskussion og en udveksling 
af refleksioner over de forandringer, implementeringen af 
effektmålingssystemet forventer at medføre, samt de fordele og 
begrænsninger, det kunne give for skolen/organisationen.

Effektmålingssystemet vil give et mere fuldstændigt billede af elevernes 
udvikling, og vil både vise udviklingen i deres bløde og akademiske 
færdigheder. På den måde bliver det muligt for lærerne og organisationen 
at tilpasse læringsprocessen til eleverne. Dertil kommer, at eleverne 
vil være bevidste om udviklingen i deres bløde færdigheder under 
skolegangen.

Pilotprojekter

Det anbefales at lave mindst et pilotprojekt inden en fuld implementering 
af effektmålingssystemet. Dette skyldes, at det er yderst vigtigt at tage 
højde for den feedback lærere og andre medarbejdere har givet, når der 
laves en fuld implementering af systemet.

Husk at implementeringsprocessen skal understøttes af brugen af den 
logiske model. Den logiske model danner grundlaget for målingen af 
udviklingen i elevernes bløde færdigheder.

Begrebet ”bløde færdigheder” kendes måske ikke af alle. Der kan være behov 
for en introduktion af, hvad bløde færdigheder er, og hvordan de bruges. 

Udarbejdelsen af den logiske model er en nødvendig opgave, før eleverne 
måles. En logisk model danner grundlaget for målingerne. 

Modstand overfor forandring er naturligt. Det kan være en god ide at identificere 
forandringsagenter for at skabe et positivt syn hos medarbejderne på at måle 
udviklingen i elevernes bløde færdigheder.
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Refleksionsredskab   

At arbejde med et effektmålingssystem er forskelligt i hver skole/
organisation. Der skal gøres mange overvejelser og træffes mange valg 
undervejs. Efter hver del af håndbogen og hver undervisningsgang vil 
vi bede dig reflektere over og tage noter vedrørende, hvordan din nye 
viden kan bruges i din egen skole/organisation.  
 
Indledning  
Hvordan kan din organisation benytte jer/drage fordel af at måle 
udviklingen i elevernes bløde færdigheder? 
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Refleksiv øvelse

Hvordan arbejder din organisation med elevernes bløde færdigheder? 
Er lærerne bevidste om deres arbejde med udviklingen af elevernes 
bløde færdigheder? Hvordan ses dette i praksis?
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Logisk model   

Hvem bør involveres i udviklingen af den logiske model og på hvilket 
tidspunkt (skridt i den logiske model)? 

Hvorfor er det essentielt at bruge den logiske model til at beslutte, hvad 
der skal måles? 
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Indsamling af data

Hvordan vil du foreslå, at din organisation skal vurdere eleverne? 
Hvem skal respondenterne være? Hvad er fordelene og ulemperne 
ved at vælge netop de respondenter? Hvad afspejler respondenternes 
vurdering?
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E-platform

Hvordan vil e-plaformen blive introduceret for brugerne i din organisation?

Brugernavn:

Kodeord:
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Brug af data

Hvilket arbejde gør I allerede i  din organisation, hvor vurderingen og 
resultaterne kan understøtte dette? Hvad kan din organisation gøre 
for at sikre, at den viden, der er opnået igennem målingerne, tages i 
anvendelse? På hvilke måder kan du forestille dig, at den viden kan 
bruges i din organisation? 
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Implementering

Hvad kunne være de største forhindringer, når effektmåling 
implementeres på din skole/organisation? Og hvordan kan de 
overkommes? Hvem kan motiveres, og hvem er de ressourcestærke 
personer, når effektmåling implementeres på din skole/organisation 
(nøglepersoner/forandringsagenter)? Hvilke målinger laves på skolen/i 
organisationen, og hvordan kan vurderingen af de bløde færdigheder 
integreres? Er din skole/organisation klar til en fuld implementering, eller 
ville det være bedre at starte med et pilotprojekt, der kun inkluderer en 
del af skolen/organisationen?



33



SMART projektpartnere



facebook.com/edusmart.eu

www.edu-smart.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

The SMART project has been launched under the Erasmus+ Programme, 

Key Action 2 - Strategic Partnership for Adult Education (September 2014 | August 2016).


