
     

  

Danish University Colleges

Litteraturreview om socialfaglig videre- og efteruddannelses effekt på praksis og
resultater i socialt arbejde med børn og unge

Ebsen, Frank Cloyd

Publication date:
2015

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Ebsen, F. C. (2015). Litteraturreview om socialfaglig videre- og efteruddannelses effekt på praksis og resultater i
socialt arbejde med børn og unge. Professionshøjskolen Metropol.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/e10575aa-ca74-4f2f-8876-5a2de093252a


Litteraturreview om socialfaglig videre-
og efteruddannelses e�ekt på praksis

og resultater i socialt arbejde med
børn & unge



  

Litteraturreview om socialfaglig videre- og efteruddannelses effekt på 

praksis og resultater i socialt arbejde med børn og unge 

 

The Social Care Institute for Excellence (SCIE) blev oprettet af den britiske 

regering i 2001 med henblik på at forbedre de sociale omsorgsydelser til 

voksne og børn i Storbritannien. 

Dette opnår SCIE ved at identificere god praksis og hjælpe med at 

integrere den i det daglige sociale omsorgsarbejde. 

 

SCIE arbejder for at: 

• formidle vidensbaserede retningslinjer for god praksis 

• inddrage brugere, plejepersoner, praktikere, leverandører og 

politikere i at fremme og promovere god praksis i den sociale 

omsorg 

• styrke det sociale plejepersonales færdigheder og professionalisme 

gennem vores skræddersyede, målrettede og brugervenlige 

ressourcer. 

 
 
Denne rapport er udført på foranledning af Professionshøjskolen Metropol og er finansieret 
af TrygFonden. Alle rettigheder til denne rapport tilhører Professionshøjskolen Metropol. 
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Hovedbudskaber 

 Der mangler klar evidens for videre- og efteruddannelsestiltags resultater for 

børn og unge. 

 Reviewet viser en række eksempler på stærkere design, som er nyttige 

modeller for god praksis. Alligevel er mange evalueringsdesign ikke tilstrækkeligt 

robuste, og de anvendte metoder er svage. 

 Der findes tilgængelig viden om robuste design til evaluering af resultater, som 

nemt kunne anvendes til fremtidige evalueringer med henblik på at opbygge et 

stærkere evidensfundament for, "hvad der virker". 

 Reviewet viser evidens for en række videre- og efteruddannelsestiltag har 

positiv betydning for: 

 

   forbedring af viden og færdigheder 

   omsætning af læring til praksis 

   ændring af praksis på tværs af den socialfaglige organisation 

   ændring af praksis på tværs af børnevelfærdssystemet 

 

 Litteraturen tyder på, at nye færdigheder og kompetencer omsættes til praksis 

og fastholdes, hvis der sker en fleksibel tilpasning og udnyttelse af de nye 

færdigheder i komplekse og usikre sammenhænge. 

På et generelt systemisk niveau er der et voksende behov for uddannelse og 

træning, som bygger på en fælles forståelse af teoretiske rammer og et 

tilhørende fælles sprog. 

 Konkrete uddannelses- og træningstiltag skal tilpasses organisationens 

generelle forandringsteori, mål og kultur, hvis læringen skal omsættes effektivt 

og fastholdes over tid. 

 

 

 

 



  

 I forbindelse med beslutningstagning har kontekstuelle faktorer betydning for 

effekten af uddannelse og træning, der har til formål at udvikle færdigheder i 

beslutningstagning. Eksempelvis vil en organisationskultur, der udvikler sig i 

retning af defensiv frem for refleksiv praksis, sandsynligvis have en negativ 

effekt på en effektiv beslutningstagning. Store arbejdsbyrder og supervision, der 

kun fokuserer på opgaver og ledelsesmæssige hensyn, svækker evnen til 

kritisk refleksion over komplekst arbejde og forværrer risikoen for dårlig 

beslutningstagning. 

 Kommunikation I – kontekstuelle faktorer har betydning for effekten af 

uddannelse og træning i kommunikation med børn og unge. Eksempelvis vil 

organisationer, der fokuserer på opfyldelse af præstationsmål og som lægger 

mindre vægt på god kommunikation og effektive relationer til børn, unge og 

deres familier, reducere effekten af uddannelse og træning. 

 Supervision - specielt supervision af refleksiv praksis – ser ud til at være nyttig, 

når den enkelte praktikers læring integreres med organisatorisk læring og 

forandring. 

 Træning metoder til sagsgennemgang kan tilvejebringe både en teoretisk ramme 

og de praktiske færdigheder, der skal til for, at praktikere kan etablere et "vindue 

til systemet" med mulighed for at generere mere generaliserbar læring om 

styrkerne og svaghederne ved systemet som helhed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Indledning 

Dette review er et ud af i alt fire korte litteraturreviews, som er udført af SCIE på 

foranledning af Professionshøjskolen Metropol i København. Formålet med reviewet er 

ved hjælp af den tilgængelige litteratur at finde evidens for effekten af socialfaglig 

videre- og efteruddannelse på praksis og dens resultater inden for socialt arbejde med 

børn og unge. Det giver et sammenfattende resumé af et udsnit af relevant forskning, 

og er ikke et udtømmende eller en definitiv oversigt over litteraturen. Det angiver 

desuden kilder til yderligere information. 

Reviewet følger en modificeret udgave af SCIE’s publicerede research briefing 

methodology 

(www.scie.org.uk/publications/briefings/methodology.asp). Metoden indebar: 

 

 vedtagelse af centrale søgetermer og temaer i forbindelse med de 

overordnede interessebegreber, herunder effekten på de studerendes viden og 

færdigheder, omsætning af læring til praksis samt effekten på resultaterne for 

børn og unge 

 systematisk søgning i relevante databaser og andre kilder 

 indsamling af screenede data i henhold til vedtagne kriterier for inklusion og 

eksklusion 

 udtrækning og syntetisering af data vedrørende socialfaglig videre- og 

efteruddannelse med fokus på børn og unge som brugergruppe med henblik på 

at beskrive og/eller vurdere resultater i forbindelse med uddannelsens og 

træningens effekt. 

 

Søgningerne blev gennemført mellem april og juni 2014. Yderligere information om 

researchmetoden kan ses i bilag A. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scie.org.uk/publications/briefings/methodology.asp)


  

Baggrund 

Formål 

Dette review indgår i Professionshøjskolen Metropols projekt Vidensbaseret socialt 

arbejde (VIBASO), som har til formål at udvikle en ny måde at efteruddanne 

socialarbejdere på. Denne efteruddannelse vil: 

 foregå på arbejdspladsen 

 bygge på interaktioner mellem socialarbejdere og unge 

 sigte mod at ændre praksis ved hjælp af nye værktøjer 

 bygge på erfaringer fra undervisere med en socialfaglig uddannelse. 

Effekten af videre- og efteruddannelse i Danmark dokumenteres dog sjældent, og der 

findes kun få evalueringer af programmer, da forskningen på dette område er meget 

begrænset. Dette review ser derfor på evidensen for effekt, der er tilgængelig 

gennem relevant engelsksproget litteratur. Det er baseret på en litteratursøgning, 

som omfatter Australien, Canada, Danmark, Finland, Nederlandene, New Zealand, 

Norge, Sverige, Storbritannien og USA. 

 

Mål 

Reviewet har til formål at finde evidens for effekten af videre- og efteruddannelse på de 

studerendes viden og færdigheder, omsætning af læring til socialfaglig praksis samt 

effekten for børn og unge. Det skal ligeledes finde evidens for, hvordan videre- og 

efteruddannelse påvirker den socialfaglige organisation og den enkelte praktiker, samt 

effekten heraf for børn og unge. Et yderligere interesseområde er hvilke former for 

uddannelse og træning, som giver bedre resultater i forhold til læring og socialfaglig 

praksis, og i givet fald forstå forskellene mellem disse forskellige former. 

Uddannelse og træning, der er udformet til at forbedre den socialfaglige praksis inden 

for områderne beslutningstagning, rådgivning af og kommunikation med unge, har også 

særlig interesse. 

 

 

 

 

 



  

Kontekst 

I lighed med ovennævnte forhold i Danmark viser Moriarty og Manthorpe (2013) en 

tilsvarende mangel på viden om disse emner i England på grundlag af et review af 

socialfaglig videre- og efteruddannelse. Efter at der i 2012 blev indført ændringer har, 

der været en forventning om, at der på det socialfaglige område i England skulle 

anlægges en mere fleksibel tilgang til fortsat faglig udvikling. Den skulle anerkende 

nytten af såvel arbejdsbaseret og selvstyret læring som videregående uddannelse. 

Universiteterne forventes nu at arbejde tættere sammen med arbejdsgivere om at 

fastlægge, hvad og hvordan der skal undervises. Moriarty og Manthorpe bemærker, at 

selvom videre- og efteruddannelse forbindes med opnåelse af øget viden og 

selvsikkerhed, ved man meget lidt om langtidseffekten på enkeltpersoner, 

organisationer og brugere, og der er tilsvarende mangel på evidens for 

omkostningseffektivitet. Desuden ser det ud til, at der er meget lidt viden om omfanget 

af den kontinuerlige selvstyrede faglige udvikling blandt socialarbejdere og om den 

aktuelle effekt af økonomiske besparelser på de ressourcer, som organisationerne 

investerer i deres medarbejderes løbende faglige udvikling. 

Det samme mønster ses også andre steder. Collins et al. (2010) kommenterer i et 

kritisk review af publiceret litteratur om evaluering af efteruddannelse på 

børnevelfærdsområdet i USA, at selvom der gennemføres omfattende efteruddannelse 

i offentlige børnevelfærdsorganisationer i USA, findes der næsten ingen evidens for, at 

disse tiltag virker. Et skotsk review af evidens for effekten af uddannelse og træning i 

børneforsorg og -beskyttelse på praksis og brugerresultater (Ogilvie-Whyte, 2006) viste 

følgende: 

 Det var uklart, om videre- og efteruddannelse opfyldte målet om at sikre, "at 

professionelle socialarbejdere kan levere ydelser, som reelt opfylder brugernes 

behov". 

 Der var mangel på evidens for, om træning og uddannelse kan påvirke praksis 

direkte. 

 Der er ikke i større omfang foretaget evaluerende undersøgelser af effekten af 

træning der har til formål at skabe forbedrede resultater for børn, der har været 

udsat for overgreb og omsorgssvigt. 

Ogilvie-Whyte citerer Mitchell (2004) og Carpenter (2005), som fremhæver manglen på 

publicerede evalueringer af effekten af socialfaglig uddannelse og træning. 

 

 

 



  

Definition af "uddannelse" og "træning" 

Ogilvie-Whyte (2006) diskuterer de begrebsmæssige forskelle mellem termerne 

"uddannelse" og "træning". Hun skelner mellem de brede definitioner af begreberne, 

hvor "uddannelse" omhandler problemstillinger omkring kritisk refleksion, teoretisk 

tænkning mv., og "træning" drejer sig om at udstyre praktikere med rutinemæssige 

færdigheder og kompetencer. Hun fremhæver, at der er en vis uenighed om hvad der 

er vigtigst. Hvis træningen fokuserer på rutinemæssige kompetencer på bekostning af 

teori er der en risiko for at praktikere kommer til at mangle afgørende nødvendige 

færdigheder i at tænke på måder, der gør dem i stand til at handle effektivt på et 

område præget af usikkerhed og uklarhed (Parton, 1996). Ogilvie-Whyte citerer 

forfattere som Buckley (2000), der kritiserer de socialfaglige uddannelser for at udvikle 

sig negativt på grund af arbejdsgivernes krav og den politiske og offentlige mening, så 

praktikere med utilstrækkelig teoretisk viden er ude af stand til at anvende 

professionelle kerneværdier. Axford et al. (2006) bemærker, at en funktionel og 

kompetencebaseret tilgang frem for professionalisme og refleksiv praksis har fået 

større udbredelse, og at evidensbaseret praksis begrænses af: 

 

 vægten på bureaukratisk overvågning og professionel ledelse 

 korte kurser med begrænset intellektuelt indhold 

 vægten på praksis, der har til formål at fremme social retfærdighed og politisk 

forandring. 

 

Ifølge Ogilvie-Whyte (2006) findes der dog ingen eller næsten ingen forskningslitteratur 

om, hvad teori betyder for praksis (Cox og Hardwick, 200Metodiske udfordringer 

Der flere metodiske problemer i evalueringsundersøgelserne. Ogilvie-Whyte (2006) og 

Collins et al. (2010) fremhæve bl.a.: 

 metoder der indsamler materiale umiddelbart efter gennemførelsen af et tiltag, 

uden at der etableres en baseline før gennemførelsen af tiltaget 

 afhængighed af praktikeres selvevaluering af indledende tilegnelse af viden 

og/eller færdigheder som et kortsigtet effektmål, selvom viden, der stammer fra 

selvrapportering af data, ofte ikke svarer til viden, som er opnået med andre 

metoder (Baginsky og Macpherson, 2005) 

 manglende inkludering af en eller anden form for sammenligningsgruppe, så 

det kan afgøres, om resultaterne er bredt repræsentative, og om de kan 

anvendes mere generelt 



  

 ad hoc-spørgeskemaer anvendes ofte uden at sikre, at datainstrumenterne er 

pålidelige og valide i forhold til de tilsigtede mål – for at opfylde 

grundlæggende forskningsprincipper skal de anvendte datainstrumenter 

omhyggeligt afprøves og standardiseres 

 der måles kun umiddelbare eller kortsigtede resultater, uden at der indsamles 

evidens for langsigtede eller vedvarende resultater. 

 

Mulige løsninger kunne være: 

 brug af sammenligninger, f.eks. randomiserede kontrolgrupper eller ikke-

ækvivalente sammenligningsgrupper. 

 brug af andre sammenligningstilgange, f.eks. kombineret præ- og posttest af 

desamme personer, eller andre metoder, som benytter baselinemål for viden og 

færdigheder før gennemførelsen af tiltaget. 

 fokus på observerbare præstationsresultater ved anvendelse af 

kompetencebeskrivelser (Hicks og Hennessy, 2001) 

 anvendelse eller tilpasning af potentielt egnede dataindsamlingsinstrumenter 

før og efter gennemførelsen af tiltaget (Hicks og Hennessy, 1996; Hicks et al., 

1996; Pollard et al., 2005) 

 udvikling af videnskabeligt robuste forløbsundersøgelser, hvor der rekrutteres et 

tilstrækkeligt antal deltagere, indsamles baselinedata til måling af ændringer 

over tid og leveres evidens for mere langsigtede og vedvarende resultater til 

professionel praksis (Pollard et al., 2005). 

Det ser ud til, at der findes meget få forløbsundersøgelser inden for den relevante 

litteratur, og ifølge Ogilvie-Whyte (2006) er konklusionerne, hvor evaluatorer har 

forsøgt at måle mere langsigtede resultater, ofte skuffende, hvor træning ofte ikke har 

nogen effekt på tilegnelsen af færdigheder (Clarke, 2002). 

 

Organisatoriske og systemmæssige udfordringer 

Det er et almindeligt tema i litteraturen, at praktikernes vanskeligheder med at overføre 

læring til ændringer og forbedringer af praksis skyldes barrierer og andre faktorer i 

organisationen og det overordnede system. Af barrierer kan nævnes: 

 

 



  

 organisatoriske prioriteringer og organisationskultur 

 stort arbejdspres 

 manglende støtte fra ledere og kolleger. 

Rushton og Martyn (1990, citeret af Ogilvie-Whyte, 2006, s. 12) fandt at "klimaet i nogle 

praksisorganisationer absolut ikke indbyder til kritisk tænkning og arbejdet med at 

udmønte ny viden i forbedringer i praksis." På samme måde viser reviewlitteraturen, at 

det kræver en overbevisende læringskultur i organisationen, hvis der skal ske en 

læringsoverførsel (Skinner og Whyte, 2004, citeret af Ogilvie-Whyte, 2006). 

I forbindelse med spørgsmålet om den bredere organisatoriske sammenhæng er der 

behov for at udvikle en avanceret forståelse af processerne samt resultaterne af 

uddannelses- og træningstiltag, der er identificeret som afgørende for en 

helhedsforståelse af deres effekt (Reeves, 2003, citeret af Ogilvie-Whyte, 2006), for 

ikke blot at undersøge, hvad der sker, men også hvorfor det sker og under hvilke 

omstændigheder. Det er almindeligt anerkendt, at de faktorer, der har indflydelse på de 

endelige resultater for børn og unge i børnevelfærdssystemer, i sagens natur er 

komplekse, i og med at børn, unge og deres familier påvirkes af en lang række 

samspillende faktorer. 

I Pawson og Tilley (1997, citeret af Ogilvie-Whyte, 2006, s. 15) fremføres det, at 

sociale interventioner og programmer er forankrede i komplekse processer af 

menneskelig forståelse og interaktion og skal ses som fungerende "gennem en proces af 

ræsonneren, forandring, indflydelse, forhandling, kamp på viljestyrke, overtalelse, flere 

(eller færre) valg, mægling eller lignende". Dette tyder på, at det er nødvendigt at 

undersøge både resultater og organisationens og børnevelfærdssystemets indre 

dynamik for at indkredse og synliggøre de faktorer, der muliggør forandringen. 

Axford et al. (2006) fremhæver den særlige betydning af effektivt tværorganisatorisk 

arbejde inden for børnevelfærdssystemet og manglende tværorganisatorisk samarbejde 

som et konstant tilbagevendende tema i undersøgelser af børnedødsfald. De peger 

på, at barrierer i forhold til at forbedre indsatsen over for børn og unge både har at 

gøre med tendenserne til øget socialfaglig uddannelsesspecialisering på bekostning af 

almindelige teorier og almenviden og med mere generelle påvirkninger såsom 

socialiseringen af praktikere i bestemte organisationer samt manglende fokus på 

samarbejdsfærdigheder i undervisningsplanerne. De slår til lyd for en 

tværorganisatorisk begrebsramme, der skal gøre det lettere at forstå og forholde sig 

konsekvent til børns vanskeligheder, og dette har bidraget til udviklingen af projektet 

"Common Language for Children in Need" (som introduceres i tabel 1 i næste kapitel 

og beskrives nærmere i bilag B). 



  

Samlet set påviser litteraturen således vigtigheden af at evaluere uddannelse og 

træning – ikke isoleret, men på baggrund af processerne, læringskulturen, barriererne 

og facilitatorerne i organisationen og børnevelfærdssystemet generelt – for at skabe en 

mere meningsfuld forståelse af den endelige effekt af uddannelse og træning på 

resultaterne for børn og unge. 

 

Resultater set fra børns og unges perspektiv 

Der findes ikke mange undersøgelser af den endelige effekt af uddannelse og træning 

på resultaterne for børn og unge, og undersøgelser, der behandler emnet set fra 

børnenes og de unges eget perspektiv er ifølge reviewlitteraturen stort set 

ikkeeksisterende. Ogilvie-Whyte (2006) peger på, at effekten af uddannelses- og 

træningstiltag på den socialfaglige praksis ikke i sig selv er en pålidelig indikator. 

Resultatforskningen fremhæver konsekvent forskellene mellem, hvad organisationer, 

praktikere og ledere anser for gode resultater, og hvad brugerne selv opfatter som 

gode resultater (Draper, 2001; Felton, 2005; Winters, 2006 – alle citeret af Ogilvie-

Whyte, 2006). 

En evaluering skal derfor ikke blot se på effekten af læring på den socialfaglige praksis 

og på organisatorisk definerede resultater for børn og unge, men også tage hensyn til, 

hvad børn og unge anser for at være gode resultater, og integrere dette i 

forskningsdesignet. 

Kort sagt påvirkes resultaterne for børn og unge af en lang række faktorer på 

forskellige niveauer i systemet, og resultaterne opfattes ofte forskelligt af mange af 

hovedaktørerne, herunder børnene og de unge selv. 

De næste kapitler af denne rapport indeholder en sammenfatning af reviewlitteraturen, 

en analyse af spørgsmålet om evaluering af den endelige effekt af uddannelse og 

træning på resultaterne for børn og unge, og en beskrivelse af effekten af videre- og 

efteruddannelse på praksis-, organisations- og systemniveau. 

 

 

 

 

 

 



  

Reviewlitteraturen 

Da dette review omfatter litteratur, der er tilgængelig på engelsk, er det vigtigt at være 

opmærksom på forskellene på de lovgivningsmæssige krav i forskellige lande, som har 

indflydelse på arten af og kravene til videre- og efteruddannelse, herunder at der 

lægges forskellig vægt på eksamination (eksempelvis kræver nogle stater i USA, at 

socialarbejdere skal bestå yderligere eksamener for at få tilladelse til at praktisere i den 

pågældende stat), og anden praktisk undervisning, f.eks. i brug af porteføljer og 

læringsdagbøger. 

De reviewede undersøgelser varierer også betydeligt med hensyn til størrelse, metode, 

undersøgelsesgruppens størrelse og anvendelse af almindelige forskningsprincipper. 

Da søgestrategien omfattede alle tilgængelige undersøgelser af videre- og 

efteruddannelse, spænder reviewmaterialet fra længerevarende studieforløb (f.eks. 

overbygningsuddannelser) til korte, enkeltstående kurser af en eller to dages varighed. 

Der foretages derfor ingen direkte sammenligning af resultater i reviewet, da der er 

betydelige forskelle på uddannelses- og træningsniveauet i de enkelte undersøgelser. 

Det er også vigtigt at nævne, at en række af de undersøgelser, som er med i reviewet, 

er foretaget af de samme, som udbyder uddannelsen eller træningen, og at de dermed 

ikke kan anses for uvildige. Selvom de, der evaluerer deres egne 

uddannelsesprogrammer, leverer et værdifuldt bidrag og giver et indblik, der ellers ville 

mangle, er det vigtigt at være opmærksom på begrænsningerne ved denne 

forskningsmetode. 

Søgestrategien omfattede ganske vist lande i EU og OECD, men der var mangel på 

undersøgelser fra lande uden for Storbritannien. 

Som nævnt under "Metodiske udfordringer" i forrige kapitel er der behov for stærkere 

forskningsdesign, hvis man skal forstå effekten af socialfaglige uddannelses- og 

træningstiltag.  Carpenter (2005) og Brown et al. (2008) – som begge er citeret af 

Moriarty og Manthorpe (2013) – har udviklet nogle rammer til analyse af resultaterne af 

socialfaglig uddannelse, der kan sammenfattes som følger: 

 

 Virker det? Med andre ord, lærer de studerende det, underviserne tilsigter? 

 Er de studerende i stand til at omsætte det, de lærer, til praksis? 

 Har det i så fald nogen betydning for brugernes og plejepersonernes liv? 

(Carpenter, 2005) 

 



  

Stærke evalueringsdesign, der sandsynligvis kan tackle disse spørgsmål, kræver en 

kombination af metoder (mixed methods design), som løser metodiske problemer og 

anvender passende løsninger. De undersøgelser, der er medtaget i dette review, 

anvender en række forskellige evalueringsdesign med forskellige styrker og 

svagheder. Reviewlitteraturen er sammenfattet i tabel 1. 



 

 

 

Tabel 1: Litteratursammenfatning 
 

Reference 
 

Sted 

 

Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

Allen og 
Vostanis (2005) 

Leicester, 
England 

  Foreløbig evaluering af et 
syvugers træningsprogram for 
familieplejere og 
superviserende socialarbejdere 
(SSW'er) ud fra en 
tilknytningsteoretisk ramme, 
der har til formål at hjælpe 
familieplejere og SSW'er til at 
forstå og optræde som 
forældre for/støtte børn, der har 
komplekse problemer, og som 
har været udsat for overgreb 
og traumer. 

  Evalueringsmetoderne 
omfattede fokusgrupper før og 
efter intervention. 

  Undersøgelsesgruppe: 17 
familieplejere og seks SSW'er. 

  Kvalitativt design. 

  Teoretisk og 
begrebsmæssig 
ramme for 
træningen. 

  Design før og efter 
intervention 
kombineret med 
opfølgning på mere 
langsigtede resultater 
efter seks måneder. 

  Anvendelse af 
uafhængige 
facilitatorer til 
fokusgrupper. 

  Selvvalgt frem for 
repræsentativ 
elevpopulation. 

  Lille 
undersøgelsesgrup
pe af SSW'er. 

  Ingen brug af 
sammenlignings-
/kontrolgruppe. 

  Effektmålene 
omfattede ikke 
effekten på 
børnene i 
familiepleje. 

  Tilknytningsteorien er en 
nyttig model, der kan hjælpe 
familieplejere til at forstå og 
forholde sig til de komplekse 
problemer hos børn, der har 
været udsat for overgreb og 
traumer. 

  Etablering af en begrebsramme 
kan bidrage væsentligt til at øge 
familieplejeres tiltro til, at de kan 
håndtere de vanskeligheder, der 
viser sig. 



 

Axford et al. 

(2006) 

Steder 
rundt om i 
Europa, 
Storbritanni
en og 
Nordameri
ka 

  International serie af projekter 
vedrørende Fælles sprog, der 
skal hjælpe praktikere til at 
indføre videnskabelige 
forskningsideer og -metoder og 
derved skabe mere 
behovsstyrede og 
evidensbaserede ydelser. Brug 
af et "fælles sprog" med henblik 
på at forbedre kommunikation 
og forståelse i indsatsen over 
for børn for derved at skabe 
bedre resultater for børn. 

  Undervisningen varetages af 
godkendte lærere. 

  Over 40 undersøgelsessteder i 
Europa og Nordamerika. 

  25 undersøgelsessteder i 
Storbritannien. 

  Helhedsdesign af 
systemer for at 
inddrage forskning i 
praksis, hvilket 
sammenkæder 
praksisværktøjer, 
støtte til planlægning 
af ydelser samt et 
kernetræningsprogra
m. 

 

  Evaluering af 

træningen på basis 

af deltagernes egne 

vurderinger. 

  Løbende 
afhængighed af 
støtte fra centralt 
personale til 
anvendelse af 
værktøjerne. 

  Der blev etableret en ny 

forbindelse mellem forskning, 

politik og praksis, som taler til 

brugerne ved hjælp af et fælles 

sprog. 

  Flere steder har reduceret 
antallet af børn, der er i pleje 
uden for hjemmet, væsentligt (og 
angiver Fælles sprog som 
midlet), men der findes ingen 
evidens for, at det skaber bedre 
resultater for børnene. 

  Implementering af innovative nye 

ydelser er gået langsommere end 

forventet. 

  Organisationer har kæmpet med 
at indbygge streng evaluering. 

  Der fokuseres stadig mere på 
resultater end på effekten på 
børns trivsel. 



 

 
Reference Sted 

 
Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

Bourn og 
Bootle (2005) 

London, 
England 

  Evaluering ved selvrapportering 

af fjernundervisning, 

overbygningsuddannelse på 

masterniveau, som foregår 

over 18 måneder, for ledere på 

nederste ledelsestrin samt 

supervisorer inden for socialt 

arbejde med børn og familier. 

  Indsamling af kvantitative og 
kvalitative data via en 
spørgeskemaundersøgelse 
udsendt pr. brev. 

  

Undersøgelsesgruppen
s størrelse: 18 
respondenter skulle 
svare pr. brev ud af en 
samlet population på 
39. 

  Spørgeskema-

designet havde til 

formål at skaffe indblik 

i kursets bidrag til 

ændringer i 

arbejdsindsatsen og 

effekten på deres 

arbejde, 

organisationer og 

brugere. 

  Undersøgelsen blev 

gennemført af 

undervisere og 

undervisnings 

kommisær. 

  Spørgeskema 

til 

selvrapporteri

ng. 

  Ingen 
evaluering 
før/efter 
intervention. 

  Ingen direkte 
observation af 
praksis eller 
evaluering foretaget 
af linjechefer, 
mentorer eller 
brugere. 

  De selvrapporterede resultater 

omfattede øget selvtillid, 

forbedret tilsynspraksis, større 

brugerinddragelse i leveringen af 

ydelser og øget fokus på at få 

brugerfeedback. 

(Carpenter et al. 
(2010) 

National 
undersø
gelse, 
England 

  Undersøgelse til etablering af en 
evidensbase til 
tværorganisatorisk træning med 
henblik på beskyttelse af børn 
på tværs af otte "Local 
Safeguarding Children Board"-
områder i England. 

  1.500 deltagere i 139 kurser af 

en og to dages varighed. 

  Uafhængig 
evaluering. 

  Design med 
gentagne målinger 
og dobbelt baseline. 
Deltagerne 
gennemførte 
målingen seks uger 
inden kurset, ved 
kursusstart 
og -afslutning samt 
ved opfølgningen 
efter tre måneder. 

  Ingen kontrol- eller 
sammenlignings-
gruppe. 

  Svarprocenterne 
ved opfølgningen 
efter tre måneder 
var lavere end på 
de øvrige 
tidspunkter. 

  Det overordnede mønster for 
læringsresultater var konsistent 
på tværs af forskellige kursustyper: 
viden om emnet, holdninger til 
brugere og tiltro til egne evner i 
forhold til viden om 
beskyttelsespolitikker 
og -procedurer samt 
samarbejde med brugere og 
andre professionelle blev alt 
sammen forbedret. 

  Disse forbedringer var fastholdt 

ved opfølgningen tre måneder 

senere, omend med svagere 

evidens som følge af lavere 

svarprocenter på dette tidspunkt. 



 

 

 
Reference 
 

Sted 
 

Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

(Carpenter et al. 

(2012) 

National 
undersøgel
se, 
England 

  Endelig evalueringsrapport for 
"Newly Qualified Social Worker 
Programme", som er en af de 
største og mest komplekse 
evalueringer af et etårigt program for 
over 5.000 socialarbejdere, der 
er gennemført i Storbritannien. 
Programmet havde til formål at 
øge antallet af personer, der 
fortsætter deres langsigtede 
karriere inden for det sociale 
arbejde med børn og familier, 
og det var udviklet til at sikre, at 
de nyuddannede 
socialarbejdere modtager 
konsistent støtte af høj kvalitet, 
og at deres supervisorer har 
tiltro til egen evne til at yde 
støtte. 

  Metoderne omfattede 

onlineundersøgelser, 

fokusgrupper, samtaler i en 

undersøgelsesgruppe af 23 

lokale myndigheder, syv 

organisatoriske casestudier 

samt analyse af data om 

rekruttering og fastholdelse. 

  Uafhængig 
evaluering af et 
konsortium af tre 
universiteter. 

  Streng mixed 

methods tilgang, 

herunder 

onlineundersøgelse 

af hver fuldstændig  
gruppe på tre 
tidspunkter og af 
deres supervisorer og 
lokale koordinatorer på 
to tidspunkter. 

  Brug af validerede 
datainstrumenter, 
robust statistisk 
analyse. 

  Undersøgelse af tre 

successive grupper. 

  Manglende kontrol- 

eller 

sammenligningsgru

ppe. 

  Svarprocenterne 
for 
onlineundersøgels
en var lavere i det 
sidste år. 

  Der er god evidens for, at 

programmet hjalp de 

nyuddannede socialarbejdere til 

systematisk at forbedre deres 

færdigheder, kompetence og 

selvsikkerhed i løbet af deres 

første år i praksis. 

  Der var stærk evidens for, at 
støtte og træning i refleksiv 
supervision havde sat 
arbejdsgiverne i stand til at yde 
fokuseret supervision, støtte og 
vejledning til de nyuddannede 
socialarbejdere. 

  I mange af de deltagende 

organisationer er der ikke skabt 

tilknytning til yderligere 

efteruddannelse, hvilket er en 

kilde til utilfredshed for mange. 

  Der var ingen evidens for, at 
programmet havde forbedret 
jobtilfredsheden. 

   



 

Collins et al. 
(2010) 

Boston, 
USA 

  Kritisk review af publiceret 
litteratur om evaluering af 
efteruddannelse inden for 
børnevelfærd. 

  Ikke relevant.   Ikke relevant.   Det blev påvist, at der er behov 
for stærkere evalueringsdesign i 
fremtiden for at tackle de 
nuværende metodiske svagheder 
i den eksisterende litteratur. 

  Der er behov for at anvende 
efteruddannelse og evaluering, 
heraf i stor målestok ved at 
udarbejde større evalueringer, 
der både har tilstrækkelig 
dybde til at vurdere udviklingen 
i praksisfærdigheder og bredde 
til at inkludere større antal. 



 

 

 
Reference Sted 

 
Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

Daniel et al. 

(1997) 
Dundee, 
Skotland 

  Rapport om fornyelse af et 

efteruddannelsesmodul til et 

diplomkursus i børneforsorg 

og -beskyttelse, der sigter 

mod at gøre kritisk brug af 

eksisterende forskning og 

teori og at opstille rammer for 

styring af intervention i 

individuelle sager.  

  Forfatterne trækker 

på materiale fra de 

studerendes 

opgaver, hvor de 

skal anvende 

kursusmateriale på 

deres egne sager og 

leverer evidens fra 

praksis. 

  En undersøgelse af 
kursets effekt er 
under forberedelse, 
så formelle 
evalueringsdata er 
ikke tilgængelige. 

  De studerende er i stand til at 
bruge de opstillede rammer til at 
beskrive behovene hos de børn 
og familier, de arbejder med, for 
at hjælpe dem med at overveje 
risikofaktorer og vejlede dem i 
deres valg af intervention. 

•  De studerendes færdigheder i 
kritisk analyse af tilgængelig 
evidens og konstruktiv 
planlægning øges. 

Glaser (2012) London 
og to 
semilandli
ge 
områder, 
England 

  Træning og konsultation i 

FRAMEA, en begrebsramme, 

der skal øge den 

professionelle erkendelse af 

og indsats over for 

følelsesmæssige overgreb. 

  Konsultationer med hvert 
undervist team fandt sted 
efter to måneders 
efteruddannelse efterfulgt af 
to yderligere konsultationer for 
at drøfte sager. 

  Møder med flere 
organisationer efter 27 
måneder – studieafslutning. 

  Socialarbejdergrupperne 
bestod af: 
henvisning og vurdering – 
106 
børn med behov – 105. 

  Brug af 

efterfølgende 

evaluering. 

  Brug af 
standardiserede 
dataindsamlings- 
instrumenter. 

  Afprøvning af 

begrebsrammens 

egnethed til at 

forbedre 

professionel praksis 

afhang af positive 

resultater af 

træning og 

konsultation. 

  Datainstrumenterne 

var ikke tilstrækkeligt 

avancerede til at 

opsamle mere 

detaljerede aspekter 

af interventionen. 

  Det er vanskeligt at introducere 

nye ideer til professionelle med 

en meget tung arbejdsbyrde og 

proceduredrevet 

sagssupervision. 

  Der er behov for inddragelse 
af supervisorer og praktikere i 
hele processen for at afprøve 
effekten af FRAMEA på de 
faktiske resultater for børn. 



 

Gupta og 
Blewett (2007) 

London, 
England 

  Konklusioner fra en række 

fokusgruppediskussioner med 

socialarbejdere, der 

gennemgik efteruddannelsen 

"London Post-Qualifying Child 

Care Award". 

  Semistruktureret 
diskussionsramme. 

  Undersøgelsesgruppe: 46 
uddannede socialarbejdere 
fra 26 distrikter i London 
samt to frivillige 
organisationer. 

  Fokusgruppe-

undersøgelses-

design sikrer dybde 

af kvalitative data. 

  Forskningen er ikke 

uafhængig, da den 

gennemføres af 

professionelle, der 

er med til at 

varetage 

undervisningen. 

For at kunne fastholde en kompetent 
og stabil arbejdsstyrke inden for socialt 
arbejde er det nødvendigt at overveje 
følgende: 

   konsekvenserne af initiativer til at 

gennemgå og vurdere 

præstationer  

  fremme relationsbaseret socialt 

arbejde 

  fremme refleksiv praksis for at 

undgå mekanistiske reaktioner 

samt det sociale arbejdes 

bredere rolle inden for den 

forebyggende og beskyttende 

indsats over for børn. 



 

 

 
Reference Sted 

 
Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

Holden et al. 

(2010) 
South 
Carolina, 
USA 

  Undersøgelse af CARE (Care 

and Residential Experiences)-

interventioner, der omfatter 

intensiv træning af 

institutionsplejepersonale på 

alle niveauer af organisationen i 

forskningsbaserede principper 

for praksis. 

  Metoderne omfatter refleksioner 
fra implementeringsteam og 
kvantitativ undersøgelse. 

  Undersøgelsesgruppe: 74 
medarbejdere i fire forskellige 
organisationer afsluttede 
undersøgelser, hvoraf 41 
leverede data om forhold både 
før og efter træning. Der drages 
konklusioner på basis af disse 
41 respondenter. 

  Design før og efter 

intervention. 
 

  Forskningen er ikke 

uafhængig, da den 

gennemføres af 

professionelle, der 

er med til 

implementeringen. 

  Ingen kontrol- eller 
sammenligningsgru
ppe. 

  Ingen målinger af 
børns opfattelse af 
deres forhold til 
direkte 
plejepersonale før 
eller efter 
intervention. 

  Læringsgevinsterne var 

statistisk signifikante med 

betydelige gevinster på tværs af 

alle fire organisationer. 

  Der blev på tre af de fire steder 
opnået statistisk signifikante 
gevinster som følge af 
målsætningen om 
adfærdsændring. 

King (2002) London, 
England 

  Rapport om en 10-ugers 

observationsundersøgelse af 

et lille barn i hjemmet som led i 

"Post-Qualifying Child Care 

Award". 

  Anvendelse af 

veletableret 

(Tavistock-) model 

for 

spædbarnsobserva-

tion undersøgt ved 

ugentlig seminar-

baseret supervision. 

  Observation af et 

enkelt barn, der er 

genstand for 

undersøgelse. 

  Ingen kontrol- eller 

sammenligningsgr

uppe. 

  Modellen giver et andet 

perspektiv på de relationelle 

aspekter af arbejdet med et 

spædbarn eller meget lille 

barn. 



 

Luongo (2007) USA   Review af litteraturen om 
evidensbaseret praksis og 
barriererne for overførsel af 
praksisprincipper gennem 
træning, som forhindrer positive 
og vedvarende ændringer i 
resultaterne for børn. 

  Ikke relevant.   Ikke relevant.   Træningsmodeller er 
nødvendige for at kunne 
bevæge sig væk fra 
bibragte kundskaber eller 
evnen til at bruge 
specifikke færdigheder til 
at rumme et bredere syn 
på facilitering af løbende 
udvikling. 
Det er også nødvendigt at 
bevæge sig væk fra kortvarige 
uddannelsesaktiviteter (6-18 
timer) og i retning af mere 
vedvarende og intensiv coaching. 



 

 

 
Reference Sted 

 
Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

MacRae og 
Skinner (2011) 

National 
undersøgel
se, 
Skotland 

  Evaluering af skotsk 

efteruddannelsesprogram 

vedrørende beskyttelse af 

børn afholdt for 575 

kommunalt ansatte, som 

arbejder med voksne (fire 

dages træning), og 412 

kommunalt ansatte, som 

arbejder med børn (to dages 

træning), for inden for 

organisationen at forbedre 

samarbejdet samt 

kommunikation, 

praktikervurderinger, 

selvsikkerhed, viden og evnen 

til at identificere udsatte børn. 

  Uafhængige 

evalueringsteams fra 

to universiteter. 

  Stærkt mixed 
methods design, 
herunder 
videnstest før og 
efter intervention, 
scenarier samt 
observationer og 
synspunkter fra 
ledere, brugere og 
andre. 

  Ingen kontrol- eller 

sammenlignings-

gruppe. 

  Træningen havde en positiv 

effekt på samarbejde og 

kommunikation. Deltagerne var 

mere tilbøjelige til at foretage 

helhedsvurderinger og tage 

hensyn til barnet under 

vurderinger. De havde mere 

tiltro til deres roller og 

ansvarsområder inden for 

børnebeskyttelse, nogle havde 

tilegnet sig yderligere viden, 

og der var beskedne tegn på 

forbedringer i praksis. 

Masson et al. 

(2008) 
West 
Yorkshire, 
England 

  Anonym online 
selvrapporteringsundersøgelse 
af personer, der har afsluttet 
overbygningsuddannelsen 
"Post-Qualifying Child Care 
Award" (tre universiteter og 
seks lovpligtige arbejdsgivere). 
Kursus afholdt en dag om ugen i 
et kalenderår. 

  51 svar fra en samlet 
population på 123 
kandidater, der gennemførte 
uddannelsen. 

  Undersøgelses-

designet omfattede 

både kvantitative og 

kvalitative spørgsmål 

analyseret 

uafhængigt af to af 

forfatterne inden 

uddragning af fælles 

temaer. 

  Undersøgelsen blev 

gennemført af 

underviserne. 

  Baseret på 
selvrapportering 
fra 
kursusdeltagerne
. 

  Efteruddannelse er velegnet til at 

øge erfarne socialarbejderes 

kompetencer og selvsikkerhed i 

arbejdet med at forbedre 

resultaterne for børn og familier. 

  Der er behov for større fokus 
på de menneskelige, 
relationelle aspekter af 
praksis i et stadig mere 
bureaukratisk og reguleret 
miljø. 

  Der er behov for at udvide 
socialarbejdernes rolle i 
forbindelse med forebyggelse 
og tidlig intervention. 

 Der er behov for at bekæmpe 
det sociale arbejdets negative 
image og dettes indflydelse på 
arbejdsstyrken. 



 

 

 
Reference Sted 

 
Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

Maxwell et al. 
(2012) 

Cardiff, 
Wales 

  Todages kursus for 
socialarbejdere, der 
beskæftiger sig med 
beskyttelse af børn. Kurset 
sigtede mod at øge fædres 
engagement i 
børnebeskyttelsesvurderinger 
og -interventioner, herunder 
træning i motiverende 
interviewteknik. 

  Mixed methods design – denne 
afhandling dækker kvalitative 
metoder (se Scourfield et al., 
2012, nedenfor). 

  50 deltagere fik undervisning 
som hele teams, hvoraf 10 
deltagere gennemførte 15 
minutters telefoninterview tre 
uger efter træningen. 

  Teoretisk 
funderet mixed 
methods design – 
realistisk 
evaluering (Pawson  
og Tilley, 1997). 

  Udviklingsfasen 
omfattede 
interviews med otte 
brugere. 

  Observationsfelt-
noter under 
træningssessioner – 
teamet omfattede én 
uafhængig 
observatør. 

  Evaluering udført af 
underviserne selv. 

  Mangel på data om 
faktiske frem for 
opfattede 
adfærdsændringer. 

  Ingen indsamling af 
opfølgningsdata fra 
brugere. 

  Socialarbejdernes 
selvrapportering indikerede 
større engagement hos fædre. 

  Træning i motiverende 
samtaleteknik havde en vis 
selvrapporteret effekt med 
hensyn til at reducere 
konfrontatorisk kommunikation 
og styrke lydhørheden over for 
forældre. 

  Der sås ingen større effekt på 

kommunikationen med fædre, 

der udgør en risiko for børn 

eller udviser aggressiv adfærd. 

Ogilvie-Whyte 
(2006) 

Dundee, 
Scotland 

  Review af evidens for effekten af 
uddannelse og træning i 
børneforsorg og -beskyttelse på 
praksis og klientresultater. 

  Litteraturreview. 

  Ikke relevant.   Ikke relevant.   Antagelsen om, at specialiseret 
træning og træning i 
børneforsorg og -beskyttelse er 
nøglen til resultatforbedring er p.t. 
en uafprøvet hypotese, og 
uddannelse i børneforsorg 
og -beskyttelse er dårligt nok 
begyndt. 

  Det rejser spørgsmålet om, 
hvorvidt den antagelse, at 
træning og uddannelse faktisk 
gør en forskel, og understreger 
vigtigheden af, at der 
investeres i robust og grundig 
evaluering. 



 

Ryan et al. 
(2006) 

Illinois, 
USA 

  Sekundær analyse af 
administrative data for at 
undersøge sagsbehandleres 
rolle med hensyn til at fastslå 
resultaterne inden for 
børneforsorgssystemet. 
Omfatter fokus på den konkrete 
effekt af videregående 
uddannelse. 

  Undersøgelsesgruppe: 3.877 
sagsbehandlere, hvoraf 7 % 
(271) havde en mastergrad i 
socialt arbejde. 

  Data analyseret ved hjælp af 
statistikprogrammet Mplus. 

  Anvendelse af 
strengt statistiske 
analysemetoder 
ved hjælp af 
specialiserede 
softwareprogram-
mer. 

  Begrænset adgang 
til data om 
sagsbehandlere til 
analyse og ingen 
målinger af 
holdninger, 
opfattelser, tid brugt 
sammen med barnet 
eller den 
terapeutiske alliance. 

  Trods avancerede 
analyseteknikker var 
der fortsat problemer 
med overlap af andre 
data, som påvirkede 
effektmodelleringen. 

  Børn, hvis sagsbehandlere har 
en mastergrad i socialt arbejde, 
tilbringer væsentligt mindre tid 
(gennemsnitligt 5,15 måneder) i 
børnevelfærdssystemet.  

  Der er ikke nogen væsentlig 
sammenhæng mellem 
sagsbehandlere med en 
mastergrad i socialt arbejde og 
sandsynligheden for at opnå 
genforening af familier. 



 

 

 
Reference Sted 

 
Metoder og størrelse af 
undersøgelsesgruppe 

Undersøgelsens 
styrker 

Undersøgelsens 
svagheder 

Hovedkonklusioner 

SCIE (2014) Det 
sydvestlige 
England 

  Refleksionsafhandling om 
læring og udbytte af 
træningsprogrammet for 
ledende reviewere med 
henblik på en ny 
systemtilgang til case 
reviews. 

 

  Beskrivende tilgang 

med anvendelse af 

tidlige data, der 

opsamler nogle af de 

ændringer, der 

allerede finder sted. 

  Der findes endnu 

ikke noget 

tilgængeligt 

evalueringsmateriale

.. 

  Afhandlingen tyder på, at 

videre- og efteruddannelse kan 

sikre både en teoretisk ramme 

og de praktiske færdigheder, 

der skal til for at etablere et 

"vindue til systemet", med 

mulighed for at generere mere 

generaliserbar læring om 

styrkerne og svaghederne ved 

systemet som helhed. 

Scourfield et al. 

(2012) 
Cardiff, 
Wales 

  Todages kursus for 

socialarbejdere, der 

beskæftiger sig med 

beskyttelse af børn. Kurset 

sigtede mod at øge fædres 

engagement i 

børnebeskyttelsesvurderinger 

og -interventioner. 

  Mixed methods design – denne 
afhandling rapporterer om de 
kvantitative målinger af tiltro til 
egne evner før og efter 
intervention (se Maxwell et al., 
2012, ovenfor). 

  Undersøgelsesgruppe: 50 
deltagere trænet som hele 
teams. 

  Teoretisk funderet 

mixed methods 

forskningsdesign – 

realistisk evaluering 

(Pawson og Tilley, 

1997). 

  

Spørgeskemaunder

-søgelse med 

kvantitative 

komponenter 

gennemført på 

kursets første dag 

og to måneder 

senere. 

  Datainstrumenter 

baseret på 

afprøvede og 

standardiserede 

skalaer. 

  Evaluering udført af 

underviserne selv. 

  Få deltagere, 
manglende 
kontrolgruppe og 
afhængighed af 
socialarbejdernes 
selvrapportering 
uden data om 
resultater fra andre 
kilder. 

  Teamkulturen ændrede sig 

kun lidt. 

  Markant stigning i tiltro til egne 
evner og selvrapporteret 
engagement hos ikkevoldelige 
fædre fra før til efter testen. 

  Der var ingen stigning i 

engagementet hos fædre, 

der udgør en risiko for børn. 



 
 

Resultater for børn og unge 

Identificering af årsag og virkning 

I den gennemgåede litteratur var der ingen klar evidens for endelige resultater for børn 

og unge som følge af videre- og efteruddannelsetiltag. De fleste af evalueringerne af 

videre- og efteruddannelse var dog af mindre omfang og ikke designet eller finansieret til at 

undersøge de mere langsigtede resultater for børn og unge. På grund af videre- og 

efteruddannelsernes opsplittede karakter og i forskellene på hvad der udbydes, er det 

svært at måle virkninger, som rækker ud over de enkelte programmer. 

Carpenter et al. (2010) bidrager med en nyttig diskussion af vanskelighederne ved at måle 

effekten af uddannelses- og træningstiltag på de endelige resultater for børn og unge. I det 

eneste eksempel på tværorganisatorisk træning, som er identificeret ved et systematisk 

review af Carter et al. (2006). Cerezo og Pons-Salvador (2004) påviste en væsentlig 

stigning i indberetningerne om overgreb mod børn og omsorgssvigt efter et større program 

i Spanien. Den pågældende undersøgelse påviser dog ingen sammenhæng med 

træningstiltaget, som kan have ført til dette resultat. Det er ikke muligt at udlede en direkte 

årsagssammenhæng mellem træning og læring (resultat), der fører til flere indberetninger 

om overgreb mod børn, eller henvisninger (resultat), som medfører øget beskyttelse af 

udsatte børn (effekt). 

Det er umiddelbart fristende at bruge, hvad der ser ud til at være "faste beviser" for antallet 

af nye sager om overgreb, som identificeres efter et kursus, men det er ikke til at vide, om 

sagerne er identificeret korrekt. Antallet af nye sager inden for et geografisk område er 

faktisk ret lille og lader rent statistisk til at være genstand for tilfældig variation. 

(Carpenter et al. (2010) citerer Carpenter et al., 2007 for et mislykket forsøg på at 

identificere effekten af "Sure Start"-programmer på overgreb på børn i syv kommuner i det 

nordøstlige England). Antallet af henvisninger af børn til de sociale myndigheder er en 

anden mulig resultatindikator; men som Carpenter et al. (2007) fandt ud af, defineres 

"henvisning" forskelligt af forskellige myndigheder, så det er umuligt at sammenlægge eller 

sammenligne data. Under alle omstændigheder henvises børn af mange andre grunde 

end mistanke om overgreb og omsorgssvigt. Selvom det måske er muligt at identificere 

nogle åbenlyse tilfælde af overgreb og omsorgssvigt, er grænserne (eller tærsklerne) 

mellem "beskyttelse af børn" og "støtte til familier" i mange andre tilfælde langt fra klare. 

Det er stadig et problem at vurdere årsag og virkning, idet ændringer i antallet af 

henvisninger ligeledes kan skyldes indførelsen af en ny ydelse (som "Sure Start") eller 

en mediekampagne.  



 
 

Målet om beskyttelse bør være at sørge for børn og unges tryghed, men det at færre 

børn omfattes af børnebeskyttelsesordninger betyder ikke, at alle børn beskyttes. Andre 

resultater, f.eks. "trivsel", er meget svære at måle og kræver en definition af trivsel, herunder 

hvordan denne har ændret sig med tiden. 

Børn udsættes desuden for mange andre påvirkninger end eventuel kontakt med 

professionelle, der yder beskyttelse. Carpenter et al. (2010) citerer MacDonald (2001), 

som anfører, at den professionelle indsats over for børn, der har været udsat for overgreb 

og omsorgssvigt, som regel er sammensat og involverer en række forskellige 

personaletyper, ydelser og tiltag. Hvordan kan en evaluering påvise, at det var en bestemt 

professionels tiltag, der gjorde en forskel? Der kan have været omstændigheder, som ikke 

havde noget som helst at gøre med beskyttelsessystemet. 

Med hensyn til deres undersøgelse af efteruddannelsestiltag af en eller to dages varighed 

konkluderer Carpenter et al. (2010), at det ikke var muligt at måle resultater for børn og 

unge. 

Alligevel bemærker de interesant nok, at man muligvis kan påstå, at efteruddannelse af 

personale på over et år eller mere, f.eks. i anvendelse af relativt avancerede og målrettede 

psykosociale tiltag, potentielt kunne gøre en målbar forskel med hensyn til brugernes 

psykiske helbred og sociale funktion (f.eks. Carpenter et al., 2007). Der fremføres dog 

ingen argumenter, som underbygger denne påstand eller afklarer, hvordan man kan 

identificere årsagssammenhængene. Det er her underforstået, at man bør overveje og 

forsøge at evaluere endelige resultater for børn og unge, hvor det anses for metodisk 

muligt. 

Tunstill og Blewett (2013) udfordrer dog kraftigt antagelsen om, at resultater for børn og 

familier nemt kan måles. De hævder, at i en periode, hvor politikerne lægger stor vægt på 

opnåelse af resultater, som vist med indførelsen af f.eks. resultatløn, kan en form for 

"resultatteologi" true serviceudbuddet og den professionelle moral. De foreslår, at 

forskning og evaluering skal kunne indfange kompleksiteten af familiernes behov, samt de 

særegne, respektive og ofte indbyrdes forbundne aktiviteter, som udføres af personer, 

som arbejder vellykket med børn og deres familier. De peger på, at identificering af 

foreløbige, kortsigtede og gradvist forbedrede resultater kan yde et nyttigt bidrag til 

forsøget på at indfange kompleksiteten og de indbyrdes relationer der er i forbindelse med 

enhver form for indsats, der sandsynligvis vil skabe gode resultater for børn og unge. 

 

 



 
 

På baggrund af de faktorer, der er diskuteret her, og med det taget i betragtning, at 

resultaterne for den socialfaglige praksis måske er den mest anvendelige tilgang til at 

forstå, hvordan effekten af trænings- og uddannelsestiltag i sidste ende kan påvirke børn 

og unge. Dette undersøges nærmere i næste kapitel. 

 

Resultater for socialfaglig praksis 

Effekt på viden og færdigheder 

I et kritisk review af litteratur om evaluering af efteruddannelse inden for børnevelfærd 

identificerer Collins et al. (2010) 14 afhandlinger, der leverer evidens for, at 

børnevelfærdstiltag påvirker resultater. Undersøgelserne varierede betydeligt med hensyn 

til tiltag, forskningsdesign og resultater. Måleområderne for efteruddannelseseffektiviteten 

blev ofte inddelt i kategorierne viden, holdninger og færdigheder. Der blev sjældent brugt 

standardiserede mål, der blev ofte udarbejdet vidensmål, som var specifikke i forhold til 

efteruddannelsestiltaget. Effekten på udvikling af færdigheder og adfærdsændring ansås for 

at være vigtige resultater, og 12 evalueringer omfattede et mål til vurdering af færdigheder 

og adfærdsændringer, selvom undersøgelsesgrupperne ofte var små. Der blev anvendt 

vidtspændende måltyper, bl.a.: 

 simulerede samtaler 

 videooptagelser og kodet brug af gruppefaciliteringsfærdigheder 

 selvrapportering af adfærd 

 svar på casevignetter, herunder essaylignende svar. 

 

I to af undersøgelserne fastslog man, at efteruddannelsen ikke havde nogen effekt. I én 

undersøgelse var resultaterne konsekvent positive, og i resten var konklusionerne 

blandede. Collins et al. bemærker, at der kun indsamles opfølgningsdata i få 

undersøgelser for at finde ud af, om gevinsterne ved efteruddannelse varer ved, og om 

efteruddannelse i sidste ende fører til bedre praksis. Ifølge dem er måling af 

færdighedsudvikling en særlig udfordring, der typisk er baseret på selvrapportering frem 

for anvendelse af objektive mål, og som kan være sværere at administrere og tolke. De 

fremhæver behovet for at udvikle egnede og gennemprøvede måleredskaber og bedre 

udnyttelse af standardiserede instrumenter. De drøfter også udfordringen med dybde 

kontra bredde ved evaluering af efteruddannelse, navnlig ved måling af færdigheder. 



 
 

Ved måling af en stor gruppe deltagere går det typisk ud over den dybde, der er 

nødvendig for at vurdere udviklingen af praksisfærdigheder, f.eks. krav om observations- 

og supervisorrapportering samt selvrapportering. Collins et al. anfører, at feltet har behov 

for at bringe efteruddannelse og dens evaluering til en større målestok og iværksætte 

større evalueringer med både dybde og bredde. 

 

Begrebsrammer 

Allen og Vostanis (2005) peger som følge af deres undersøgelsesresultater på, at 

opstilling af en begrebsramme (i dette tilfælde tilknytningsteori) kan medvirke væsentligt 

til at forbedre socialarbejderes og plejepersoners selvsikkerhed, når de skal forholde sig til 

de komplekse problemer hos børn, der har været udsat for overgreb og traumer. Skønt 

færdighedsbaseret efteruddannelse næsten helt sikkert var et af de elementer i 

programmet, som øgede selvsikkerheden hos plejepersoner og personer, der understøtter 

disse, hævder forfatterne, at det "nok så vigtigt er opstillingen af en begrebsramme med 

henblik på at forstå de udfordringer, der er forbundet med børn med 

tilknytningsvanskeligheder, som giver den største fordel" (2005, s. 79). De fandt, at 

modellen til at efteruddanne socialarbejdere sammen med de plejeforældre, de 

understøttede, var nyttig og skabte kommunikation mellem de to parter. Som følge heraf 

angav socialarbejderne, at de nu sammen med plejeforældrene havde en mere 

teamorienteret tilgang til at imødekomme barnets behov. Forfatterne foreslår, at denne 

efteruddannelsesmodel kan udvides yderligere og tilpasses arbejde med andre grupper, 

f.eks. pædagoger i institutioner og adoptivforældre. 

 

Styrket supervision 

Bourn og Bootle (2005) rapporterer om en evaluering af en overbygningsuddannelse via 

fjernundervisning, "Advanced Award in Social Work", i Supervision og Mentorship for 

ledere på nederste ledelsestrin samt supervisorer og mentorer inden for socialt arbejde 

med børn og familier, som blev afholdt i to moduler over 18 måneder. Evalueringen 

fokuserer på både: 

 fagindholdet i forbindelse med supervision som kernekompetence for 

socialarbejdere, der er centralt placeret mellem ledelse og praksis, og 

 fjernundervisningsmodellen som middel til at give den studerende mere 

selvbestemmelse, flere valgmuligheder og kontrol samt øget fleksibilitet i 

læringsprocessen. 



 
 

 

 Evalueringsmetoden bestod af en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt 

pr. brev og udarbejdet af studiekoordinatoren og efteruddannelseschefen fra den 

lokale myndighed, som koordinerer de studerende. Kvantitative og kvalitative data 

blev indsamlet via lukkede spørgsmål, bedømmelsesskalaer og åbne spørgsmål. 

Evalueringsdesignet var påfaldende svagt, idet der udelukkende blev anvendt 

selvrapporteringer indsamlet ved hjælp af et ikke-afprøvet instrument ved 

kursusafslutning med kun 18 respondenter. Det var dog usædvanligt, fordi 

forfatterne forsøgte at indsamle data om kursets effekt i forhold til specifikke 

resultater for børn og unge. De studerende blev bedt om at evaluere kursets effekt 

eller resultater for dem selv, for deres arbejde, for deres organisationer og for 

brugerne: 

 Nogle studerende nævnte øget selvtillid. Andre anførte, at de fik øget tillid til, at de 

kunne udføre deres arbejde. 

 Nogle meldte om forbedret kritisk tænkning og refleksiv praksis. 

 Et lille antal rapporterede om forbedrede ydelser til brugerne gennem praksis af 

bedre kvalitet og på et mere kompetent grundlag, mere meningsfuld 

kompetenceudvikling eller deltagelse af brugerne og øget fokus på at få feedback 

om effektivitet fra brugerne. 

Forfatterne omtaler svaghederne og begrænsningerne ved dette design og anfører 

behovet for evaluering før og efter studiet. Herunder direkte observering af praksis samt 

evalueringer fra lederne på nederste ledelsestrin, mentorerne og brugerne selv som 

nødvendige næste trin for at styrke evalueringsdesignet. 

 

Fastholdelse af refleksiv praksis 

Konklusionerne i den endelige evalueringsrapport fra "Newly Qualified Social Worker 

Programme" (Carpenter et al., 2012) bygger på et grundigt mixed methods 

evalueringsdesign, der er et betydningsfuldt eksempel på anvendelse af efteruddannelse 

og evaluering heraf i stor målestok som foreslået i Collins et al. (2010) og beskrevet 

ovenfor, (som en større evaluering med både bredde og dybde). Det uafhængige 

evalueringsteam konkluderede følgende: 

 



 
 

 Der var god evidens for, at programmet havde hjulpet nyuddannede socialarbejdere 

(NQSW'er) med systematisk at forbedre deres færdigheder, kompetence og selvtillid 

som socialarbejdere på børne- og familieområdet i løbet af deres første år i praksis. 

 Der var stærk evidens for, at støtten og træningen i refleksiv supervision havde sat 

arbejdsgiverne i stand til at yde fokuseret supervision, støtte og vejledning til de 

nyuddannede socialarbejdere, og at et stadigt større flertal af de nyuddannede 

socialarbejdere satte pris på dette. 

 Programmet havde bidraget til de nyuddannede socialarbejderes læring, men der 

var ikke skabt tilknytning til yderligere efteruddannelse i de fleste af 

deltagerorganisationerne. Denne mangel og det indledende krav om dokumentation 

for opnåede resultater gennem en portefølje eller et vurderingsskema var en kilde til 

utilfredshed for mange. 

 Det validerede spørgeskema, som blev anvendt i undersøgelserne, 

dokumenterede ikke, at programmet havde forbedret jobtilfredsheden, selvom 

andelen af tilfredse nyuddannede socialarbejdere var høj og blev ved med at 

være høj. 

 Det var svært at påvise nogen positiv effekt på rekruttering og fastholdelse af 

nyuddannede socialarbejdere i arbejdsstyrken af socialarbejdere på børneområdet, 

da andre faktorer kan spille ind. 

 

Selvom det er usandsynligt, at en undersøgelse af denne størrelse hyppigt vil blive 

reproduceret andre steder, er dette eksempel særligt velegnet til at vise fordelene ved en 

mixed methods tilgang, der giver videnskabeligt robust dokumentation for: 

 effektiviteten af uddannelsesprogrammet i forhold til målene 

 de opnåede resultater ved overførsel af viden og færdigheder til praksis 

 de områder, der kræver yderligere forbedring. 

 

 

 

 

 



 
 

Tværorganisatorisk læring 

Carpenter et al. (2010) beskriver en anden omfattende undersøgelse af bredde og dybde 

– en observationsundersøgelse af resultaterne af løbende tværorganisatorisk 

efteruddannelse med henblik på beskyttelse af børn. Undersøgelsen havde til formål at 

opbygge en evidensbase for dette arbejdsområde. Den blev udført i samarbejde med otte 

"Local Safeguarding Children Boards" (LSCB’er) i fire engelske regioner med støtte fra en 

rådgivende gruppe. Der blev undersøgt i alt 139 kurser af en og to dages varighed, der 

omfattede områder som overgreb i hjemmet, unge med seksuelt krænkende adfærd, 

forældre, som har problemer med mentalhygiejniske ydelser, samt samarbejde på 

sagskonferencer. Antallet af deltagere var på næsten 1.500 personer. Et randomiseret 

kontrolleret forsøg var ikke muligt, da efteruddannelse i beskyttelse af børn er påbudt af 

myndighederne. Den valgte tilgang var der for et design med gentagne målinger, hvor der 

anvendes en dobbelt baseline. Ansøgere, der blev optaget på kurset, blev bedt om at 

gennemføre målingen på det tidspunkt, hvor de tilmeldte sig kurset, sædvanligvis seks 

uger før kursusstart. De gennemførte målingen igen ved starten af kursets første dag og 

igen ved kursets afslutning. Endelig blev der foretaget en opfølgende vurdering efter tre 

måneder. Omfattende målinger af læringsresultater blev udarbejdet og testet på forhånd, 

herunder subjektive resultater (f.eks. holdninger), objektive resultater (viden) og tiltro til 

egne evner. Undersøgelsen var begrænset af den manglende kontrol- eller 

sammenligningsgruppe og den lavere svarprocent ved opfølgningen efter tre måneder, 

hvilket betyder mindre validitet i forhold til, om læringen blev fastholdt. 

 

Evaluatorerne rapporterer bemærkelsesværdigt konsistente resultater: 

 For det første var det overordnede mønster af læringsresultater konsistent på tværs 

af forskellige kursustyper uden statistisk signifikante ændringer i scorerne mellem 

tilmelding og kursusstart. Ved kursets afslutning steg de objektive og subjektive 

scorer for følgende: 

  viden om det væsentlige emne 

  holdninger til brugere 

  tiltro til egne evner i relation til viden om beskyttelsespolitikker og -procedurer samt 

ved arbejde med brugere og andre professionelle. 

 



 
 

Disse forbedringer var ikke blot statistisk meget signifikante; "effektstørrelserne" (et mere 

informativt mål for styrken af en effekt) var "store" eller "meget store" på tværs af hele 

skalaen for evalueringen. Effektstørrelser på dette niveau findes sjældent i undersøgelser i 

"virkelig" praksis frem for psykologiske laboratorier og angiver en betydelig, observerbar 

ændring. 

 

 For det andet blev de positive resultater fundet konsistent på alle de otte 

undersøgelsessteder i fire engelske regioner. Konklusionerne var ikke lokale 

effekter, og man kan derfor generalisere ud fra dem med en vis grad af konfidens. 

Generelt er antallet af kurser (139) og deltagere (næsten 1.500) i undersøgelsen 

enestående på dette område, hvilket giver konklusionerne ekstra vægt. 

 For det tredje viste detaljerede analyser, at de positive effekter var konsistente i 

næsten alle tilfælde, uanset deltagernes køn, alder, etnicitet og praktiske erfaring, 

også når de var blevet "pålagt" at deltage frem for at deltage frivilligt i kurset. 

 Endelig satte deltagerne meget stor pris på muligheden for at arbejde sammen – og 

det var i endnu højere grad tilfældet ved kursets afslutning end ved kursets start. 

Ved kursets afslutning var der sket betydelige forbedringer i deres selvrapporterings 

forståelse af forskellige professionelles roller i arbejdet med beskyttelse af børn, og i 

deres følelse af selvsikkerhed og tryghed ved at arbejde sammen med disse 

kolleger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fra læring til praksis 

Understøttet tidlig intervention 

FRAMEA er en model for tidlig intervention, som anvender en begrebsramme, der skal 

øge antallet af tilfælde, hvor følelsesmæssige overgreb erkendes, og hvor der sættes ind 

over for følelsesmæssige overgreb. Glaser et al. (2012) rapporterer om en undersøgelse, 

der havde til formål at undersøge, om træning i FRAMEA og opfølgende konsultation ville 

forbedre den professionelle indsats med hensyn til tydeligere begrebsliggørelse af 

bekymringer, erkendelse af følelsesmæssige overgreb samt arten af den professionelle 

indsats og indgriben i forbindelse med følelsesmæssige overgreb. 

Træningen i FRAMEA blev afholdt på én dag med én underviser på fire forskellige 

tidspunkter. På hvert af disse tidspunkter fik ydelsesteamene for fire børn undervisning hver 

for sig. De fire børns ydelsesteams omfattede: 

 børneforsorgens henvisnings- og vurderingsteams (n = 106 underviste) 

 børneforsorgens teams for udsatte børn (n = 105 underviste) 

 tværfaglige mentalhygiejniske ydelser til børn og unge (n = 73 underviste) 

 hjemmesygepleje (n = 51 underviste). 

Disse teams var fra fire etnisk forskellige geografiske områder: to i London og to i 

semilandlige områder af England. Beslutningen om at tilbyde træning og konsultation 

inden for ydelser frem for i et tværorganisatorisk/tværfagligt miljø byggede på 

overbevisningen om, at forskellige professionelle først skulle integrere nye ideer i deres 

respektive praksis. Der var andre bekymringer, interesser og opgaver forbundet med de 

pågældende ydelser. 

Der var intervaller på tre måneder mellem hvert af de tre træningstidspunkter. Træningen 

blev efterfulgt af konsultationer med de professionelle teams. Den første konsultation, der 

blev afholdt inden for to måneder efter træningen, omfattede en sammenfatning af 

hovedpunkterne i FRAMEA og havde til formål at genopfriske hukommelsen hos de 

professionelle. Den blev efterfulgt af endnu to konsultationer, hvor man diskuterede sager 

i overensstemmelse med FRAMEA. Deltagelsen i konsultationerne var ujævn på tværs af 

de forskellige ydelser. Samlet set deltog de fleste professionelle, som arbejdede med 

mentalhygiejniske ydelser til børn og unge, mens deltagelsen varierede for de øvrige 

ydelser. Arbejdspres og personalemangel blev angivet som årsager. 

 



 
 

Der blev afholdt lokale tværorganisatoriske møder ved afslutningen af undersøgelsen for 

at drøfte kommunikation og de forskellige tærskler for følelsesmæssige overgreb og 

omsorgssvigt. Foranstaltninger til vurdering af træningens effektivitet i forhold til 

professionel praksis blev med udgangspunkt i data fra aktuelle sager udarbejdet specifikt 

til undersøgelsen, og der blev indsamlet data i en samlet periode på 27 måneder. 

Resultatanalyser viste nogle statistisk signifikante positive forbedringer samt nogle 

tendenser i retning af positive virkninger, men også nogle negative resultater. Visse 

tidlige forbedringer blev på trods af opfølgende konsultationer ikke fastholdt på længere 

sigt. 

Resultaterne tyder på, at det særligt på baggrund af relativt kortvarig træning er svært at 

introducere indføre nye ideer i forbindelse med allerede etablerede procedurer og 

arbejdsmetoder for professionelle. Dette gælder i miljøer, hvor der er afsat meget lidt tid 

til diskussion af sager med kolleger/teams eller dybdegående sagssupervision eller 

konsultation, der ikke er proceduredrevet, sådan som det var tilfældet for socialarbejderne 

i undersøgelsen. Forfatterne mener, at hvis der skal ske en mere effektiv træning i 

implementering af FRAMEA i fremtiden, kræver det, at der tilbringes mere tid sammen 

med teamene efter den indledende træning, samt inddragelse af både supervisorer og 

praktikere i hele processen. Ifølge forfatterne ville det kun på denne måde være muligt at 

udvide undersøgelsen til at omfatte afprøvning af FRAMEAs effekt på de faktiske 

resultater for børn, altså i realiteten en undersøgelse af behandlingsresultater. 

 

Indsigt fra praksis 

Gupta og Blewett (2007) drøfter resultaterne af en række fokusgruppediskussioner med 

socialarbejdere, der gennemgik efteruddannelsen "London Post-Qualifying Child Care 

Award" på baggrund af forslaget om offentligt styret omstrukturering af arbejdsstyrken for 

at sikre bedre resultater for børn. Fokusgrupper med 46 socialarbejdere fra 26 distrikter i 

London og to frivillige organisationer drøftede spørgsmål som rekruttering, fastholdelse og 

god praksis. 

 

 

 

 

 



 
 

Fire hovedtemaer gik igen: 

 det socialfaglige arbejdes image – det er en almindeligt udbredt opfattelse, at det 

socialfaglige arbejde fortrinsvis har et negativt image, og at regeringens holdning til 

faget er meget ambivalent 

 bureaukrati – det socialfaglige arbejde er præget af en høj grad af bureaukrati, hvilket 

betyder, at der er meget lidt tid til at opbygge relationer til børn og familier, da 

organisationerne lægger betydeligt mindre vægt på god kommunikation og effektive 

relationer til børn og familier  

 professionel autoritet – vurderinger og anbefalinger med fokus på børn er truet af den 

stadig større udbredelse af præstationsmål og ressourcestyret beslutningstagning 

 refleksiv/defensiv praksis – store arbejdsbyrder og udbredelse af præstationsmål 

medfører supervision som en proces, der fokuserer på opgaver og 

ledelsesmæssige hensyn, og som giver ringe mulighed for kritisk refleksion i forhold 

til komplekst arbejde med børn, hvilket forværrer risikoen for dårlig 

beslutningstagning. 

Gupta og Blewett hævder, at deltagernes fremførte bekymringer har direkte indflydelse på 

og mange indirekte følger for de børn og familier, der bruger ydelserne. Resultaterne 

giver nogle yderst værdifulde indblik i, hvordan forbedringsdagsordenen kan fremmes. 

Ifølge Gupta og Blewett er det vigtigt, at der findes kreative metoder til at lette 

socialarbejdernes bureaukratiske byrde, og at præstationsmålene forfines, så de sikrer 

mere avancerede rammer for kvalitetssikringspraksis og effektmåling. 

Spørgsmålene om rekruttering og fastholdelse er af afgørende betydning, men de skal 

også kædes sammen med den kvalitative udvikling af arbejdsstyrken. Det er f.eks. 

nødvendigt, at politikere, arbejdsgivere og akademikere overvejer, hvordan de kan levere 

træning og udbrede en kultur, hvor der lægges vægt på relationerne til familierne. 

Refleksiv praksis er afgørende, hvis socialarbejdere skal undgå at reagere mekanistisk på 

komplekse menneskelige problemer og opretholde et højt analyseniveau i deres arbejde. 

Masson et al. (2008) gentager disse bekymringer ud fra resultaterne af en 

brevundersøgelse af personer, der har gennemført overbygningsuddannelsen "West 

Yorkshire Post-Qualifying Child Care Award" (51 respondenter ud af 123 adspurgte). 

 

 



 
 

Kommunikation med spædbørn 

En rapport udarbejdet af King (2002) om spændbarnsobservation som led i 

efteruddannelsen "Post-Qualifying Child Care Award" giver et interessant perspektiv på 

kommunikation med børn i deres første år. Observationsmetoden var baseret på 

Tavistock-modellen, hvor observatøren ikke blot spiller en passiv rolle, men derimod er 

modtagelig og lyttende, idet han/hun følger barnets, plejepersonens og andres udspil 

uden at styre begivenhederne (Rustin, 1989). Socialarbejdere er ofte under betydeligt pres 

for at handle og løse problemer hurtigst muligt, og ifølge King fokuserer vurderinger 

undertiden så meget på voksnes fortolkninger af, hvad der foregår, at socialarbejderne 

ganske enkelt ikke ser barnet eller barnets perspektiv klart. Observationsfærdigheder gør 

det muligt for praktikeren at se barnets situation i et andet perspektiv. Disse færdigheder 

omfatter også evnen til at: 

 holde fast i bekymringerne, usikkerhederne og uklarhederne i information 

 udholde ikke at vide besked 

 øge deres forståelse af barnet og familien, efterhånden som ny information bliver 

tilgængelig. 

Tidligere undersøgelser af børnedødsfald peger alle på socialarbejdernes vanskeligheder 

med at holde fokus på barnet. I de 35 børnedødsfald, der blev undersøgt af Reder et al. 

(1993) var børnene gennemsnitligt to år og syv måneder gamle, hvilket understreger 

vigtigheden af at forstå børnenes kommunikation, der ofte udtrykkes gennem adfærd og ikke 

tale. King (2002, s. 220) konkluderede følgende som resultat af denne træning: 

I risikosituationer, hvor komplekse voksne dagsordener truer med at skygge for 

problemstillinger i forbindelse med barnet, f.eks. i tilfælde af følelsesmæssigt 

omsorgssvigt, føler jeg mig mere tryg ved at arbejde med uklarhederne og usikkerhederne 

i forbindelse med disse situationer uden hverken at støde den naturlige smerte og angst, 

som de forårsager, fra mig (eller endnu værre at ignorere denne) eller at drage forhastede 

og potentielt undertrykkende slutninger. 

I afhandlingen demonstrerer King klart effekten på praksisniveau af kombineret 

videreuddannelse (inden for en teoretisk og begrebsmæssig ramme) og efteruddannelse 

(specifikke færdigheder og kompetencer) i spædbarnsobservation, som en potentielt nyttig 

metode til at forstå børns præ- eller nonverbale kommunikation. Den leverer også evidens 

på praksisniveau for effekten på socialarbejdernes beslutningstagning i situationer, hvor 

de kan føle sig pressede til at handle og løse problemer hurtigt, og hvor voksnes 

fortolkninger er lettere tilgængelige. 



 
 

Effekt på organisationen 

Virkelige ændringer 

Luongo (2007) behandler de barrierer, der forhindrer overførslen af evidensbaseret praksis 

til kliniske eller virkelige miljøer, og det fremføres, at forskningen viser, at den 

organisatoriske kontekst, hvori en praksis leveres, har betydelig indflydelse på, om den 

lykkes eller mislykkes. "Teknologioverførsel" er et videre begreb end "læringsoverførsel", i 

og med at processen inddrager hele organisationen og ikke kun en enkelt medarbejder. 

Luongo henviser til Curry et al. (1994), hvor der sættes spørgsmålstegn ved antallet af 

efteruddannede, der husker det, de har lært. Luongo henviser også til Broad og Newstrom 

(1992), hvor der peges på, at kun lidt af det, der læres ved efteruddannelse, huskes et år 

efter, og at kun få deltagere faktisk opretholder ændret adfærd. Luongo fremfører det 

argument, at efteruddannelse ikke længere bør være af mindre betydning for 

organisationen, men bør integreres i det løbende system af læring og vækst, hvor 

aktiviteterne i en forenklet forandringsmodel indflettes i organisationens drift. 

 

En integrationstilgang 

Holden et al. (2010) beskriver netop sådan en integreret og tværorganisatorisk tilgang i et 

forsøg på at bygge bro mellem forskning og praksis inden for institutionspleje ved at 

implementere programmodellen "Children and Residential Experiences" (CARE). Den 

indebærer efteruddannelse og konsultation på alle niveauer i organisationen med henblik 

på at inkorporere evidensbaserede CARE-principper i den daglige praksis og skabe en 

organisationskultur og et klima, der understøtter integreringen af principperne i 

institutionsplejeprogrammer, der varetager børns tarv bedst muligt. 

CARE bygger på en forandringsteori om, at institutioner kan forbedre barnets trivsel, hvis 

personale på alle niveauer bevidst ændrer praksis, så de varetager børns tarv bedst muligt 

(Anglin, 1978, 2002). CARE-tiltaget giver intensiv træning til institutionsplejepersonale på 

alle niveauer af organisationen ud fra en række forskningsbaserede principper for praksis. 

 børns udvikling 

 tilknytning 

 traume 

 inddragelse af familie 

 humanøkologi. 



 
 

CARE implementeringsprocessen hjælper organisationer med at opnå en fornemmelse af 

sammenhæng og helhed i hele plejesystemet (Holden et al., 2009). Ved hjælp af intensive 

træningsøvelser i hele organisationen lærer personale på alle niveauer af organisationen, 

hvordan de kan styrke interaktionen med børn ved at fokusere på følgende: 

 styrkelse af tilknytning 

 opbygning af kompetencer 

 forventningsafstemning, der tager hensyn til børnenes udviklingstrin og 

traumehistorie 

 inddragelse af familien i børnenes pleje og behandling 

 udsmykning af dele af omgivelserne for at skabe et mere terapeutisk miljø. 

Når interaktionen mellem personale og børn styrkes, udvikler børnene en mere positiv 

opfattelse af sig selv og deres relationer til og interaktion med andre. I sidste ende 

forventes disse opfattelser at bidrage til at forbedre børnenes sociale og følelsesmæssige 

trivsel og føre til færre kritiske hændelser (f.eks. børn, der løber væk, overfald og tvang). 

Udvidelsen med løbende konsultation forventes at hjælpe det plejepersonale, der 

arbejder direkte børnene, med at internalisere principperne og inkorporere dem og at 

hjælpe supervisorer med at motivere og støtte deres personale med hensyn til at anvende 

CARE-principperne. 

Ifølge foreløbige evalueringsresultater, hvor der testes før og efter træning, sker der en 

statistisk signifikant forøgelse af mængden af viden og positive kvalitative data om 

principper, der anvendes på arbejdspraksis. På tidspunktet for rapporten var der planer om 

et mere omfattende og grundigt evalueringsprogram, herunder en kvasi-eksperimentel 

undersøgelse, som anvendte sammenligningsgrupper til at evaluere forandringseffekter på 

både børne- og organisationsniveau, men vi var ikke i stand til at finde yderligere 

publikationer ved denne søgning. 

 

Læringsoverførsel inden for organisationen 

MacRae og Skinner (2011) trækker på viden fra en evaluering af et skotsk 

efteruddannelsesprogram vedrørende beskyttelse af børn i diskussionen af læringsoverførsel 

fra træning. Træningen blev afholdt ved et fælles efteruddannelseskursus for ansatte, der 

arbejder med voksne (n = 575), og ansatte, der arbejder med børn (n = 412), i den samme 

kommune. 



 
 

De ansatte, der arbejdede med voksne, fik to dages træning i beskyttelse af børn og 

samledes derefter i yderligere to dage med kolleger, der arbejdede med børn, til træning i 

samarbejde inden for organisationen. Et hovedelement i træningen var effektiv 

kommunikation. 

MacRae og Skinner henviser til forskning af Reder og Duncan (2003), som viser, at de 

fleste kommunikationssvigt inden for arbejdet med beskyttelse af børn skyldes 

interpersonelle problemstillinger, hvor en professionel undlader at orientere en anden om 

væsentlige oplysninger eller beslutninger. Reder og Duncan peger på, at professionelle i 

disse situationer kun tænker på deres eget afgrænsede engagement i en sag og ikke har 

det større netværk for øje. De har derfor ikke det store overblik – enten fordi de ikke er 

fuldt orienterede, eller fordi de har undladt at rekvirere vigtig information. Brandon et al. 

(1999) konkluderer, at kommunikationssvigt skyldes manglende respekt for eller mistro til 

andre professionelles synsvinkel. Sinclair og Bullock (2002) peger på, at usikkerhed 

omkring spørgsmål om tavshedspligt, samtykke og henvisningsprocesser har en lidet 

gavnlig effekt på kommunikation og vidensdeling mellem professionelle, og at det samme 

gør sig gældende for spørgsmål om tillid og autoritet (Cooper et al., 2003). 

I MacRae og Skinners (2011) undersøgelse blev der anvendt mixed methods til at 

triangulere data om fastholdelse og integration af læring i træningsevalueringen, herunder: 

 test af viden før og efter træning 

 scenarier 

 klasseobservationer 

 sagsbaserede vignetter 

 lederobservationer. 

Resultaterne viste, at selvom træningen gav nogle socialarbejdere en vis viden og 

selvsikkerhed, så var denne viden begrænset og inden for kritisk vigtige områder, der 

havde indflydelse på beslutningstagning og god kommunikation. Træningen blev kun 

opfattet som en genopfriskning eller påmindelse, og ikke som en drivkraft for forandring. 

MacRae og Skinner slår til lyd for, at det måske ville være bedre at overveje at skære ned 

på efteruddannelse, fordi der kun er meget lidt evidens for væsentlig læringsoverførsel til 

praksis på trods af de enorme investeringer heri, men at man skal sikre, at den bygger på 

opsamlet viden om læringsoverførsel i organisationen.  

 



 
 

De hævder, at læring er opdragsgivernes, de studerendes, ledernes og undervisernes 

ansvar, og at der ikke vil ske nogen systematisk fastholdelse af læring og 

implementering, medmindre de alle inddrages. De peger derfor på, at en strategisk og 

systematisk tilgang til efteruddannelse, som i højere grad inddrager ledere, 

opdragsgivere, leverandører af efteruddannelse, deltagere og, hvor det er relevant, 

brugere og plejepersoner i læringsprojektet, vil øge udbyttet af efteruddannelse og derved 

forbedre resultaterne for brugerne. 

 

Effekt på systemer 

Learning Together 

The Social Care Institute for Excellence (SCIE) har stået i spidsen for udviklingen af en ny 

"systemtilgang" med titlen "Learning Together", som tilbyder en innovativ metode til at 

gennemføre sagsreviews af arbejdet med beskyttelse af børn på tværs af flere 

organisationer. Den understøttes af en evidensbaseret systemtilgang til at forstå og 

undersøge praksis. Det beskrives i en afhandling (SCIE, 2014), der reflekterer over 

læringen og de potentielle fordele ved denne tilgang, herunder læringen og fordelene ved 

et træningsprogram, der skal uddanne godkendte ledende reviewere til fire pilotforsøg med 

"Local Safeguarding Children Boards" (LSCB’er) i det sydvestlige England. 

"Learning Together"-modellen anvender sagsreviews til at etablere et "vindue til systemet", 

hvor man bevæger sig ud over den konkrete sag for at forstå de underliggende mønstre af 

systemisk interaktion og udvikle generaliserbar læring om pålideligheden af det 

tværorganisatoriske system til beskyttelse af børn. Sagsreviewet kan ses som en 

fremtidsorienteret søgning efter aktuelle svagheder i systemernes funktion og dermed en 

søgning efter potentielle fremtidige problemer – dvs. at man ser bagud for at kunne se 

fremad. Målet er at se under overfladen af praksis, der kan se forskellig ud i forskellige 

tilfælde, og at se, hvor de underliggende mønstre (og potentielle årsager til problemer) 

muligvis er ens. 

Refleksionsafhandlingen opsamler nogle af de lokale ændringer, der finder sted i de fire 

beskrevne LSCB-områder, herunder:



 
 

 ændringer i eksisterende praksis, tilpasning af elementer af metoden for andre 

opgaver, f.eks. tværorganisatoriske sagsgennemgange 

 nye former for tænkning og tale, der benytter den teoretiske ramme og sproget for 

tilgangen til andre aktiviteter og miljøer til at udfordre, overveje virkningen og 

fokusere på de dybereliggende årsager 

 skabelse af nye praksisser, især muligheder for at gennemføre undersøgende 

processer og grupperefleksionsprocesser i tværfaglige grupper med henblik på at 

undersøge og følge op på udviklingsmuligheder 

 aktiv deltagelse og åben kritisk refleksion, hvor man bevæger sig væk fra 

praksisser, der er drevet af tærskelværdier og tidsplaner og hen imod en praksis, 

som i højere grad bygger på selvtillid og fri tænkning 

 nye måder at gøre tingene på, bl.a. gennem konstruktive udfordringer: "[V]i fandt ud 

af, at der på et tidspunkt var otte organisationer, som arbejdede med en familie og 

prøvede at gøre det samme – det vil aldrig mere ske i sager, som jeg arbejder på" 

(SCIE, 2014, s. 43) 

 nye måder at bygge bro over de faglige skel 

 skabelse af betingelser for ærlighed og åbenhed: "Jeg vil ikke sige, at jeg ikke følte 

mig truet til at begynde med, fordi vi lever i den her bebrejdelseskultur, og da jeg 

gik til det første møde, troede jeg, at der snart ville være bebrejdelser i luften. Det 

viste sig hurtigt, at det ikke var tilfældet" (SCIE, 2014, s. 44). 

 

Det er vigtigt at bemærke, at denne refleksionsafhandling er udarbejdet forud for en 

formel evaluering af "Learning Together"-modellen, og at resultaterne i afhandlingen er 

foreløbige og beskrivende og ikke udgør evidens, der bygger på en evaluativ kritisk 

bedømmelse. Det ser dog ud til, at de tidligt indsamlede data tyder på, at videre- og 

efteruddannelse kan sikre både de teoretiske rammer og de praktiske færdigheder, der 

skal til for, at praktikere kan etablere et "vindue til systemet" med mulighed for at 

generere mere generaliserbar læring om styrkerne og svaghederne ved systemet som 

helhed. Da læring på dette niveau ikke blot giver forståelse af resultater – hvad skete der – 

men også af de underliggende processer og mønstre for, hvordan det skete, kan læring 

potentielt bidrage til fremtidsorienterede forbedringer i børnevelfærdssystemet generelt og 

til forbedret individuel og organisatorisk socialfaglig praksis. 

 



 
 

Omkostningseffektivitet 

Meget få oplysninger om omkostninger og ressourceforbrug fremgik af reviewlitteraturen, 

og der var stort set ingen cost-benefit-analyse af de opnåede resultater, som følge af 

investeringen i videre- og efteruddannelse – hverken for børn og unge eller for forbedret 

socialfaglig praksis. 

En delvis undtagelse er evalueringen foretaget af Carpenter et al. (2010) af resultaterne af 

tværorganisatorisk efteruddannelse i beskyttelse, som inkluderede en omfattende analyse 

af efteruddannelsesomkostningerne. I betragtning af, at investeringerne i 

efteruddannelsesaktiviteter i organisationer nok løber op i flere hundrede milliarder 

britiske pund om året, er det ifølge Carpenter et al. overraskende, at der findes så lidt 

materiale om omkostningerne til og omkostningseffektiviteten af efteruddannelseskurser 

(Salas og Cannon-Bowers, 2001). Da der manglede en model for indsamling og analyse af 

data om omkostningerne til efteruddannelse udviklede de derfor deres egen model. I 

denne model anvendes omkostningerne pr. time til sundhedspersonale og socialt 

plejepersonale taget fra rapporten Unit costs of health & social care 2007, der er 

publiceret af Personal Social Services Research Unit (Curtis, 2007), og som omfattede en 

validering af de anvendte data og metoder i otte deltagende LSCB’er. Dette med henblik 

på at sammenligne omkostninger og identificere forskelle. Bortset fra, at modellen eksplicit 

identificerede værdien af at udvikle forståelse af omkostninger og fordele, fokuserede den 

kun på leveringsomkostningerne og forsøgte ikke at vurdere resultaterne af investeringen i 

videre- og efteruddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Konklusioner 

Resultater for børn og unge 

Reviewet identificerer ikke nogen klar evidens for hvordan videre og efteruddannelse får 

betydning for udsatte børn og unges situation. Der findes stort set ingen undersøgelse af 

effekterne. En undersøgelse belyser resultater ud fra studerendes meninger om 

sandsynlige resultater for børn og unge men har ikke et objektivt mål for effekt (Bourn og 

Bootle, 2005). Axford et al. (2006) medtog endelige resultater for børn og unge i deres 

evalueringsdesign, men de kom ikke med nogen konklusioner. 

Der er betydelige udfordringer forbundet med at vurdere videre- og efteruddannelsestiltag 

effekt på udsatte børn og unges situation. Det er svært at identificere årsag og virkning. 

Carpenter et al. (2010) indeholder en nyttig diskussion af disse forhold.  

Det er imidlertid en fremherskende antagelse, at en forbedring af viden og færdigheder og 

omsætning heraf til praksis fører til bedre resultater for børn og unge. Ifølge Ogilvie-Whyte 

(2006) er det et gennemgående budskab i resultatforskningsevidens, at det ikke er nok at 

måle effekten af videre- og efteruddannelse på den socialfaglige praksis for at få en 

pålidelig indikator for endelige resultater. Dette skyldes ikke mindst forskelle mellem 

socialfagligt baserede definitioner af gode resultater og brugernes egne definitioner. 

På grund af den manglende evidens for uddannelse skaber ændringer for børn og unge 

bygger konklusionerne i dette review på resultater for den socialfaglige praksis som det, 

der kommer tættest på. Det er dog værd at bemærke, at manglende evidens ikke betyder, 

at der ikke er nogen effekt på børnenes liv, hvad enten den er gunstig eller det modsatte. 

 

Resultater for den socialfaglige praksis 

Reviewet viser evidens for at videre- og efteruddannelsestiltag ser ud til at have en 

positiv effekt på den socialfaglige praksis på fire planer: 

 forbedring af viden og færdigheder 

 omsætning af læring til praksis 

 ændring af praksis på tværs af den socialfaglige organisation 

 ændring af praksis på tværs af børnevelfærdssystemet 

 



 
 

Resultaterne fra reviewlitteraturen tyder på, at der bør ske en strategisk sammenkobling 

af "uddannelse" (som omhandler teori og kritisk refleksion) og "træning" (opnåelse af 

færdigheder og kompetencer). Der er større sandsynlighed for, at nye færdigheder og 

kompetencer omsættes til praksis og fastholdes over tid, hvis de hvis de opnås inden for 

en begrebsramme, som understøtter faglige kerneværdier, og sætter praktikere i stand til 

at tilpasse og udnytte opnåede færdigheder og kompetencer på en fleksibel måde, når de 

arbejder inden for komplekse og følelsesmæssigt belastede områder (Allen og Vostanis, 

2005; Axford et al., 2006). 

På organisatorisk niveau fremhæver litteraturen vigtigheden af, at specifikke uddannelses- 

eller træningstiltag tilpasses til organisationens generelle forandringsteori, mål og kultur, 

hvis læringen skal have en effekt i "den virkelige verden" (Luongo, 2007; Holden et al., 

2010). Hvis det, der er lært huskes, omsættes til praksis og fastholdes over tid. 

Supervision og specifik supervision af refleksiv praksis er der, hvor praktikernes læring kan 

integreres med den bredere organisatoriske læring (Bourn og Bootle, 2005; Gupta og 

Blewett, 2007; Masson et al., 2008; Carpenter et al., 2012). 

Modellen for refleksiv praksis kan med held udvides til gruppeprocesser i den enkelte 

organisation og på tværs af flere organisationer, ligesom den kan anvendes ved individuel 

supervision (SCIE, 2014). 

I forhold til hele børnevelfærdssystem indikerer litteraturen, at der er behov for, at 

uddannelse og træning underbygges af en fælles forståelse for relevansen af teori for 

praksis og et dermed forbundet fælles sprog. Det er i stigende omfang nødvendigt for det 

professionelle arbejde, når udbredelsen af specialiseringen øges i såvel den enkelte 

organisation som på tværs af flere organisationer. Videre- og efteruddannelse (f.eks. 

træning i at gennemføre sagsreviews, SCIE, 2014) kan etablere både en teoretisk ramme 

og de praktiske færdigheder, der skal til, for at praktikere kan etablere et "vindue til 

systemet", som giver mulighed for at generere mere generaliserbar læring om styrkerne 

og svaghederne ved systemet som helhed. Læring på dette niveau udvikler forståelse af 

resultater – hvad skete der – og af de underliggende processer og mønstre for, hvordan 

det skete. Derved kan læringen bidrage til fremtidsorienterede forbedringer i 

børnevelfærdssystemet generelt og til forbedret individuel og organisatorisk socialfaglig 

praksis. 

 

 

 



 
 

Evalueringsmetoder og -design 

Reviewet viser, at mange nuværende evalueringsdesign ikke er tilstrækkeligt robuste, at 

de er for afhængige af selvrapportering, at de anvender svage eller ensidige metoder, 

og/eller at de ikke tester tiltaget og dets effekt i forhold til de opstillede mål.Reviewet 

fandt imidlertid også eksempler på stærke design, som udgør nyttige modeller for god 

praksis (se afsnit 3). De robuste designs er baseret på etablerede empiriske 

forskningsprincipper, som er lettilgængelige, og burde anvendes mere konsekvent på feltet 

for evaluering af videre- og efteruddannelsestiltag for at  få evidens for "hvad der virker". 

En sådan evidensbase ville kræve ressourcer, forudgående planlægning og strategier til 

opfølgning efter gennemførelse for mere konsekvent at måle resultaterne af videre- og 

efteruddannelsestiltag, og om disse fastholdes over tid. 

 

Beslutningstagning, kommunikation og rådgivning 

Mængden af tilgængeligt materiale i reviewlitteraturen om videre- og efteruddannelse, der 

fokuserer på beslutningstagning og kommunikation med børn og unge, var begrænset, og 

ingen af undersøgelserne beskæftigede sig med rådgivning. 

 

Beslutningstagning 

Reviewet identificerer kontekstuelle faktorer, som enten kan understøtte eller reducere 

effekten af uddannelse og træning, der har til formål at udvikle færdigheder i 

beslutningstagning. Eksempelvis vil en organisationskultur, der udvikler sig i retning af 

defensiv frem for refleksiv praksis, sandsynligvis påvirke den effektive beslutningstagning 

negativt (Gupta and Blewett, 2007; Masson et al., 2008). På samme måde kan store 

arbejdsbyrder og udbredelse af præstationsmål og supervision, der primært fokuserer på 

rutineopgaver og ledelsesmæssige krav, skabe hindringer for overførsel af læring til 

praksis. Det reducerer muligheden for kritisk refleksion i forhold til komplekse 

arbejdsopgaver, og øger risikoen for dårlig beslutningstagning.. 

 

Kommunikation 

Reviewet peger på kontekstuelle faktorer, som enten understøtter eller reducerer effekten 

af uddannelse og træning i forbindelse med kommunikation med børn og unge.  



 
 

Eksempelvis betyder det voksende bureaukrati, at der bliver mindre tid til at opbygge 

relationer, da de socialfaglige organisationer lægger mindre vægt på god kommunikation 

og effektive relationer til børn, unge og deres familie (Gupta and Blewett, 2007; Masson et 

al., 2008). 

Et projekt om kommunikation med børn og meget små børn fandt at kombineret 

uddannelse (teoretisk og begrebsmæssigt begrundet) og træning (specifikke færdigheder 

og kompetencer) i observering af småbørn var en nyttig forudsætning for at forstå børns 

kommunikation gennem adfærd frem for sprog (King, 2002). Kings (2002) undersøgelse 

viste, at hvordan uddannelse i denne metode fik betydning for både kommunikation og 

beslutninger i sitautioner, hvor socialarbejdere var under pres for at handle; løse problemer 

hurtigt og hvor voksnes forståelser var let tilgængelige.  

 

Yderligere undersøgelse 

Reviset viser, at det vil være en god ide at følge op på undersøgelser af efter-

videruddannelser. Det kommer sandsynligvis til at ske med projektet "Common Language 

for Children in Need" i Dartington Social Research Unit i England (Axford et al., 2006) og 

programmet "Children and Residential Experiences" (CARE) (Holden et al., 2010).  

Carpenter et al. (2010) peger på, at det kan være en mulighed at designe nye og mere 

avancerede evalueringsmodeller med henblik på at opbygge en evidensbase for at belyse 

resultater af efteruddannelse og træningskurser. De foreslåe som et eksempel at det kan 

være nyttigt, at undersøge om effekten efteruddannelse i anvendelsen af relativt 

avancerede og målrettede psykosociale tiltag over flere år kan vise en målbar forskel med 

hensyn til brugernes mentale sundhed og sociale funktion. Der bør dog se kritisk på disse 

resultatmålinger iflg. Tunstil og Blewett (2013). Overvejelse af foreløbige, kortsigtede og 

gradvist forbedrede resultater kan bidrage at indfange kompleksiteten og de indbyrdes 

forbundne aktiviteter i forbindelse med enhver indsats, som sandsynligvis vil skabe gode 

resultater for børn og unge. 

Manglen på cost-benefit-analyse af de opnåede resultater som følge af investeringen i 

videre- og efteruddannelse – for børn og unge eller for forbedret socialfaglig praksis 

udgør en væsentlig mangel. Dette bør undersøges nærmere, især i betragtning af det 

aktuelle globale økonomiske klima præget af spareforanstaltninger i forbindelse med 

offentlige ydelser. 
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Bilag A: Søgning, screening og vurdering 

SCIE's projektgruppe arbejdede sammen med Professionshøjskolen Metropols forskere 

for at blive enige om spørgsmål til litteraturreviewet, med udgangspunkt i tidligere 

forskning og viden. Disse blev derefter testet i systemet Social Care Online og suppleret 

med yderligere søgninger. 

Ved hjælp af disse foreløbige data udviklede SCIE's informationsspecialist en 

søgeprotokol efter aftale med indkøringsgruppen. Dette foranledigede udviklingen af 

velegnede fritekst- og begrebstermer til søgning i bibliografiske databaser. Figur 1 

illustrerer den overordnede udviklingsproces 

Figur 1: Overordnet udviklingsproces 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Sammenfatning af overordnet forløb Forskningsprocessens faser bestod af: 

1.   Aftale om det overordnede forslag for reviewet med Professionshøjskolen Metropol 

2.   Møde med forskningsgruppen på Professionshøjskolen Metropol (før og efter 

søgning). 

3. Gennemførelse af en indledende afprøvning af reviewets spørgsmål med 

efterfølgende redefinering af søgeprotokoller og spørgsmål på baggrund af de 

indledende søgninger. 

4.   Aftale mellem Metropolgruppen og SCIE om nye søgeprotokoller, og efterfølgende 

litteratursøgninger som aftalt i en række forskellige (udvalgte) datasæt og kilder. 

5.   Kvalitetssikre 10 % af beslutningerne mellem informationsspecialist og 

forskningsanalytiker. 

6.   Fjerne gengangere og implementere inklusions- og eksklusionskriterierne efter 

aftale med forskergruppen fra Metropol. 

7.   Ekstrahere data fra de medtagne studier ved hjælp af en ramme fastlagt i 

samarbejde med Metropol. 

8.   Syntetisere evidensen og skrive review-rapporten. 

9.   Udføre kvalitetssikring. 

10.  Fremlægge reviewet for forskergruppen på Metropol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kilder 

Databaser 

 Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) 

 Social Care Online (SCO) 

 Social Policy and Practice (SPP) 

 Social Work Abstracts (SWA) 

 EBSCO Education Research Complete: 

 British Education Index 

 Business Source Premier 

 EconLIT 

 ERIC 

 Library, Information Science & Technology Abstracts 

 PsycINFO 

 SocINDEX 

 

Tidsskrifter (i papirform) 

 British Journal of Social Work 

 Social Work Education 

 

Søgemaskiner 

 Google 

 Google scholar 

 

 

 

 



 
 

Relevant spørgsmål fra reviews, der henvises til 

Hvilken effekt har videre- og efteruddannelse i beslutningstagning, rådgivning og 

kommunikation inden for det socialfaglige område på resultaterne for børn, der modtager 

sociale omsorgsydelser? 

 

Søgeprotokol og formulering af søgeord 

I samarbejde med teamet foretog informationsspecialisten en opdeling af spørgsmålene 

efter emne og oprettede søgeord baseret herpå til diskussion. Dernæst udførte 

informationsspecialisten følgende: 

 gennemgang af søgeord 

 udarbejdelse og afprøvning af søgeprotokollens anvendelighed i det indledende 

søgestadie 

 drøftelse af resultater med resten af teamet 

 indsnævring af endelig søgeprotokol. 

 

Søgeord blev opdelt efter emne i følgende kategorier og derefter kombineret med 

begrebstermer for at oprette booleske søgestrenge: 

 professionel uddannelse (f.eks. videre- og efteruddannelse, træning og tværfaglig 

læring) 

 proces (f.eks. omsorgsplanlægning, beslutningstagning, rådgivning og 

kommunikation) 

 praksis (f.eks. effekt, effektivitet, resultater og viden) 

 personer (f.eks. socialarbejdere, børn, unge, nyuddannede socialarbejdere). 

Professionshøjskolen Metropol udpegede de centrale kilder, hvis referencer blev brugt til 

at supplere de bredere litteratursøgninger. 

 

 

 

 



 
 

Søgestrategi 

Søgningen havde til formål at identificere relevante systematiske reviews, vejledninger, 

politik og lovgivning, forskning og økonomisk dokumentation. Søgningen omfattede 

specifikke termer til identificering af relevante oplysninger om effekten af socialfaglig 

videre- og efteruddannelse på resultaterne for børn og unge. 

Databasesøgningen – herunder fritekstsøgninger og søgninger i bibliografiske databaser – 

og begrebssøgninger blev suppleret med internetsøgning efter de vigtigste kilder og en 

bredere søgning ved hjælp af Google. Efter endt søgning blev inklusions- og 

eksklusionskriterier aftalt med forskergruppen fra Metropol. Uddrag blev screenet i forhold 

til disse kriterier, og et endeligt sæt på 19 engelsksprogede undersøgelser, med udgivelse 

i eller efter 2000, blev udvalgt til omfattende dataudtræk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inklusions- og eksklusionskriterier 

Tabel 1 opstiller de inklusions- og eksklusionskriterier, der er anvendt i forbindelse med 

søgeresultaterne. Tabel 1: Inklusions- og eksklusionskriterier 

 

Inklusions- og eksklusionskriterier  Udgivet i eller efter januar 2000 

 Fokus på børn og unge (som brugerpopulation) 

 Omhandler socialfaglig videre- og 

efteruddannelse 

 Beskriver eller vurderer resultater (der følger af den 

pågældende videre- og efteruddannelse) 

 Rapporterer om forskning fra Europa, USA, New 

Zealand, Australien eller et OECD-medlemsland 

Ekskluder dato hvis publiceret før 2000 

Ekskluder publikationstype hvis ikke et tidsskrift eller en rapport 

Ekskluder sprog hvis ikke publiceret på engelsk 

Ekskluder land hvis ikke fra Storbritannien, Europa, Australien, New 
Zealand, USA eller et OECD-medlemsland 

Ekskluder population hvis ikke om socialt arbejde med børn, unge og familier 

Ekskluder emne hvis ikke om socialfaglig videre- og efteruddannelse, 
træning, tværfaglig læring eller fortsat professionel udvikling 

Ekskluder undersøgelse hvis undersøgelsen ikke omfatter en evaluering af resultater 



 
 

Bilag B: Eksempler på forskningsdesign 

Kvalitativt design 

I Allen og Vostanis (2005) beskrives etableringen og den foreløbige evaluering af et 

syvugers fælles efteruddannelsesprogram, som blev gennemført af 17 familieplejere og 

seks superviserende socialarbejdere (SSW'er). 

 
Formål  Det primære formål med træningen var at opstille en 

begrebsramme for at hjælpe familieplejere og SSW'er til at forstå 

og optræde som forældre for/støtte børn, der har komplekse 

problemer, og som har været udsat for overgreb og traumer, for 

derved at give dem en forståelse, der omfatter mere end blot 

adfærdsteknikker. 

 Det forventedes, at større forståelse for de problemer, som børn, der har 

været udsat for overgreb og traumer, står over for, ville øge 

familieplejernes og SSW’ernes tiltro til, at de kunne tage sig af disse 

børn. 

 Modellen med fælles efteruddannelse af familieplejere og SSW’er 

havde til formål at øge familieplejernes følelse af, at de fik støtte. 

 Børn og unge blev ikke inddraget i træningen, selvom det vil blive 

overvejet ved en fremtidig udbygning af efteruddannelsen. 

Design  Designet omfattede udarbejdelse af en teoretisk funderet 

undervisningspakke med skriftligt materiale suppleret med videoklip og 

sagsmateriale. 

 Der blev anvendt en kombination af undervisning, rollespil, 

gruppediskussion og gruppeøvelser. 

 Pakken blev afprøvet i en fokusgruppe før gennemførelsen af 

efteruddannelsen og ændret, så der blev lagt større vægt på refleksiv 

praksis i forbindelse med følelsesmæssig effekt og følelseskontrol 

gennem gruppediskussioner og -øvelser. 

 Undervisningen foregik over syv sessioner af 2½ times varighed hver og 

faciliteret af to kliniske psykologer og to almenpraktiserende psykiatere. 



 
 

Evaluering  Evalueringen foregik via uafhængigt faciliterede fokusgrupper, der af 

evaluatorerne ansås for de mest velegnede til at generere mere 

detaljerede og dybdegående data end spørgeskemaundersøgelser og til 

at undersøge forskelligartede erfaringer. Gruppemøderne blev afholdt før 

og efter træningen og analyseret ved hjælp af kvalitative tematiske 

analysemetoder. Gruppemøderne for familieplejere og SSW’er blev 

gennemført hver for sig. 

 Gruppemøderne før gennemførelsen af træningen blev brugt til at 

sammenholde nye temaer med de temaer, der var omhandlet i 

litteraturen, og til at sikre uddannelsesmaterialets relevans. 

 Gruppemøderne efter træningen blev brugt til at evaluere de 

umiddelbare resultater heraf. 

 Som følge af resultaterne fra evalueringen efter træningen blev der 

planlagt opfølgende støttesessioner med henblik på at integrere og 

fastholde ændringerne i praksis inden for familiepleje og socialt arbejde. 

 Designet blev udvidet med en opfølgende evaluering efter seks 

måneder med henblik på afprøvning af, om ændringerne blev 

fastholdt. 

Begrænsnin
ger ved 
designet 

 Blandt undersøgelsens begrænsninger er det selvvalgte frem for 

repræsentative udsnit af elevpopulationen, manglende 

anvendelse af en sammenlignings- eller kontrolgruppe og 

manglende evaluering for fem familieplejere, der ikke deltog. 

  Effektmålene omfattede ikke effekten på børnene i familiepleje. 
Der var ikke planlagt forløbsopfølgning efter de seks måneder. 

 Der var ikke inkluderet nogen terapeutisk eller anden form for støtteindsats 

i designet for det tilfælde, at de refleksive elementer gav anledning til 

belastning af eller problemer for plejepersonerne. 

Styrker 

ved 

designet 

 Blandt styrkerne er opstillingen af en teoretisk og begrebsmæssig 

ramme for træningen. 

 Den fælles træningsmodel for SSW’er og familieplejere understøttede 

fælles forståelse og effektiv kommunikation ved omsætningen af læring til 

praksis før og efter udformningen af tiltaget kombineret med opfølgning 

på mere langsigtet resultatbaseret måling af ændringer i forhold til 

baseline. 

 Anvendelsen af uafhængige facilitatorer til fokusgrupperne reducerede 

risikoen for bias med hensyn til svarene i det kvalitative materiale. 

 Anvendelsen af resultater før træningen gjorde det lettere at skræddersy 

træningsdesignet med henblik på at opfylde målene. 



 

Helhedsdesign 

Projektet "The Common Language for Children in Need" udviklet af Dartington 

Social Research Unit (Axford et al., 2006) er en international serie af forbundne 

projekter, der skal hjælpe praktikere til at indføre videnskabelige forskningsideer og -

metoder og anvende dem i kliniske og administrative miljøer. Hypotesen er, at det 

vil skabe mere behovsstyrede og evidensbaserede ydelser, og at et "fælles sprog" 

(DfES, 2003; Laming, 2003) forbedrer kommunikation og forståelse mellem 

forskellige aktører, der arbejder med børn, og derved skaber bedre resultater for 

børn. Projektet opstiller en begrebsmæssig og metodisk ramme, der består af tre 

hovedkomponenter: 

 en række begrebsmæssigt baserede praksisværktøjer, der skal hjælpe 

politikere, ledere, praktikere og brugere af ydelser til børn til at tænke og 

reagere på en anden måde i forhold til børns behov, og som skaber 

forbindelser mellem personer, der sjældent kommunikerer eller har 

problemer med at kommunikere 

 planlægning og udvikling af ydelser på en række "teststeder" i 

Storbritannien (over 25 steder) og i Europa og Nordamerika (over 40 steder) 

– 

 organisationer samarbejder om at bruge værktøjerne til at udforme, 

gennemføre og evaluere nye ydelser, der bedre opfylder lokale børns behov 

 dette understøttes ved anvendelse af relevant evidens i planlægningen af 

integrerede, resultatorienterede ydelser 

 formålet med at gøre det muligt for flere organisationer at benytte samme 

sprog og værktøjer er at lette delingen af information om, hvad der virker, 

hvornår og hvorfor, og at bidrage til en voksende, systematisk evalueret 

database 

 støttemateriale, herunder en undervisningspakke med 14 moduler, der 

dækker de vigtigste begreber inden for Fælles sprog, hvor undervisningen 

varetages af godkendte lærere, og undervisningsplanen er udarbejdet til 

anvendelsesorienterede forskere, som kan bevæge sig mellem forskning, 

praksis og politik. 

 

 

 

 

 



 

Målet med evalueringsdesignet er at måle: 

 umiddelbare resultater – forskningens tilgængelighed og anvendelse målt 

gennem brug af de praksisværktøjer, der er gennemgået af uafhængige 

eksperter 

 mellemliggende resultater – effekten af forskningen på individuel og 

organisatorisk praksis målt på nytænkning eller forbedrede ydelser, som 

skyldes brug af praksisværktøjerne 

 endelige resultater – indflydelse på børns trivsel målt ved hjælp af 

eksperimentelle metoder, hvor der efterhånden udvikles stadig mere robuste 

evalueringsmetoder. 

 

Foreløbige resultater 

Foreløbige evalueringsresultater ved publiceringen af den reviewede afhandling 

(Axford et al., 2006) viste nogle positive og lovende resultater, men forfatterne 

mente, at det var for tidligt at fremsætte konkrete bedømmelser. Følgende 

svagheder blev identificeret: 

 der var behov for flere oplysninger fra Dartington-personalet end forudset 

 implementeringen af de nye ydelser var gået langsommere end forventet 

 organisationerne havde kæmpet med at indbygge streng evaluering. 

Forholdet mellem ydelser, der var ved at blive udformet, og ydelser, der var 

udformet, implementeret og evalueret, var omkring 10:1, og relativt få ineffektive 

ydelser var blevet afviklet. Der blev også stadig fokuseret langt mere på resultater 

end på effekten på børn målt på trivsel. 

 

Mixed Methods, storskaladesign 

I den endelige evalueringsrapport om programmet "Newly Qualified Social Worker 

Programme" (Carpenter et al., 2012) fremlægges resultaterne af en af de største og 

mest komplekse evalueringer af et program for socialarbejdere, der nogensinde er 

gennemført i Storbritannien. Programmet blev udviklet i samarbejde med Children’s 

Workforce Development Council med henblik på at sikre, at flere fortsætter deres 

langsigtede karriere inden for det sociale arbejde med børn og familier. Det blev 

udviklet for at sikre, at de nyuddannede socialarbejdere modtager konsistent støtte af 

høj kvalitet, og at deres supervisorer har tiltro til deres evne til at yde støtte. 

 



 

Stephenson (2010), citeret i den endelige evalueringsrapport, har følgende 

kommentar: 

"Det skal anerkendes, at den evaluerende forskning … er en meget 

betydelig præstation. Det krævede en kombination af kvantitative og 

kvalitative metoder og statistisk analyse at vurdere effekten af 

programmets forskellige elementer. Dette blev især besværliggjort 

af, at der var så mange og så forskellige organisationer involveret, 

og fordi forholdene hos de undersøgte parter konstant ændrede sig." 

Programmet blev lanceret i 2008 som et treårigt projekt, hvor arbejdsgiverne blev 

indbudt til at deltage i pilotprojektet, og hvor der efterfølgende deltog over 5.000 

nyuddannede socialarbejdere fra over 150 lovpligtige og frivillige organisationer. I 

2010 deltog næsten alle kommuner (95 %), og ca. 80 % af de tilmeldte 

nyuddannede socialarbejdere gennemførte programmet med et godt resultat. 

 

Programmets mål var at: 

 hjælpe nyuddannede socialarbejdere til systematisk at forbedre deres 

færdigheder, kompetence og selvtillid i det sociale arbejde på børne- og 

familieområdet i løbet af deres første år i praksis 

 sætte arbejdsgiverne i stand til at yde fokuseret supervision, støtte og 

vejledning 

 bidrage til de nyuddannede socialarbejderes efteruddannelse og læring efter 

tilmeldingen 

 forbedre jobtilfredsheden 

 fremme fastholdelse i arbejdsstyrken af socialarbejdere, der arbejder med 

børn. 

 

Evalueringsmetoder 

Programmet blev uafhængigt evalueret af et konsortium af tre universiteter: 

University of Bristol, University of Salford og King’s College London. De kvantitative 

metoder omfattede onlineundersøgelser af hver gruppe af socialarbejdere, der 

deltog i programmet, på tre tidspunkter og på to tidspunkter for supervisorernes og 

de lokale studiekoordinatorers vedkommende. 

 

 



 

Der blev gennemført fokusgrupper og samtaler med socialarbejdere, teamledere, 

supervisorer, studiekoordinatorer og topchefer i undersøgelsesgrupper bestående 

af 23 deltagende kommuner og frivillige organisationer i de første to år af 

programmet.  

Der blev gennemført syv organisatoriske casestudier om programmets 

implementering og effekt over en treårig periode. I sommeren 2011, dvs. i 

programmets sidste år, blev 30 topchefer i en undersøgelsesgruppe af kommuner 

og frivillige organisationer interviewet om programmets implementering og effekt. 

Endelig blev data om rekruttering og fastholdelse vedrørende socialarbejdere i de 

deltagende kommuner indsamlet og analyseret. 

 

Styrker 

Forskningsmetoden mixed methods var i sagens natur kompleks og krævende. I 

Carpenter et al. (2012) anses metodens styrker for at ligge i indkredsningen af 

holdninger og erfaringer hos mange interessenter i de deltagende organisationer, 

herunder supervisorer, teamledere og topchefer samt de nyuddannede 

socialarbejdere selv. Onlineundersøgelserne var udformet til at nå alle deltagerne i 

hvert af programmets tre år og ikke kun et udsnit. Ved undersøgelserne af de 

nyuddannede socialarbejdere blev der indsamlet en betydelig mængde både 

kvantitative og kvalitative data om deres erfaringer med programmet, ligesom der 

blev målt et omfattende sæt hovedresultater ved hjælp af validerede instrumenter, 

herunder en skala over tiltro til egne evner, der var udviklet specielt til denne 

undersøgelse. Disse målinger blev underkastet en meget grundig bekræftende 

psykometrisk gennemgang. De statistiske analyser blev foretaget ved hjælp af en 

kombination af statistiske procedurer, herunder analyser med mange variabler, der 

var udformet til at kontrollere for variablernes effekt på effektmålene. 

Undersøgelsesdataene blev underbygget af dybdegående kvalitative 

undersøgelser i en stor målrettet undersøgelsesgruppe af deltagende 

organisationer, herunder et sæt organisatoriske undersøgelser og en separat 

telefonundersøgelse af topchefer, som ikke havde været involveret i de første to år 

af programmet. 

 

Svagheder 

Den mest iøjnefaldende svaghed ved undersøgelsesdesignet var manglen på en 

kontrol- eller sammenligningsgruppe, bortset fra en lille "modsætningsgruppe", der 

blev brugt til at sammenligne resultaterne ved årets udgang med resultaterne for 

programmets første deltagergruppe.  



 

Grunden var, at alle arbejdsgivere for socialarbejdere, der arbejdede med børn og 

familier, blev indbudt og opfordret til at melde sig til programmet i andet og tredje 

år, så man kunne få en sammenligningsgruppe, der ikke var en del af tiltaget. Det 

betyder imidlertid, at det i sagens natur ikke var muligt at henføre ændringer i 

effektmålet til programmets effekt – de kunne være forekommet alligevel som 

følge af voksende erfaring og fortrolighed med arbejdet. Det var i et vist omfang 

muligt at kompensere for denne svaghed ved at bruge analyser med mange 

variabler, som undersøgte de statistiske prediktorer af de resultater, man var 

interesseret i, og ved at sammenligne resultater for deltagere, som efter eget 

udsagn blev helt eller delvis udsat for programmets komponenter, f.eks. refleksiv 

supervision. 

Den anden svaghed var svarprocenten i forbindelse med onlineundersøgelserne, 

især i programmets sidste år, hvor deltagelsen var ringe. Selvom svarprocenten 

generelt var høj sammenlignet med tidligere online- eller brevundersøgelser, er det 

i sagens natur begrænset, hvilke konklusioner der kan drages med hensyn til de 

enkelte socialarbejdergrupper ved årets udgang. 

Omvendt styrkede den kendsgerning, at undersøgelsen omfattede tre successive 

socialarbejdergrupper, konklusionerne i to henseender. For det første, fordi de 

resultater, der er gennemgående på tværs af grupperne (som i sig selv alle var 

store), kan anses for at være mere pålidelige, dvs. at de sandsynligvis ikke er 

opstået tilfældigt. For det andet gjorde forløbsaspektet det muligt at foretage 

sammenligninger over tid, hvilket var særligt værdifuldt i forhold til deltagernes 

erfaringer med implementeringen af programmet, som forventedes at ændre sig i 

takt med udviklingen af programmet. 
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