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Evaluering af efteruddannelse om integration 

1. Indledning  

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 indgik den daværende regering og Enhedslisten en aftale 
om at styrke integrationen af flygtninge og familiesammenførte. I aftalen er behovet for tværgående 
samarbejde i kommunerne samt den tidlige indsats i forhold til nyankomne i fokus.  

Den politiske aftale er blevet udmøntet i en uddannelse for medarbejdere i kommunerne. Uddannelsen 
er finansieret af offentlige midler, som administreres af Styrelsen for International Rekruttering og 
Integration.  

Uddannelsen udbydes af et konsortium ved navn Bedre Integration som er dannet af Dansk Flygtnin-
gehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Nydan-
sker med henblik på netop denne efteruddannelse. Uddannelsen startede op i 2015 og skal efter planen 
løbe frem til udgangen af 2017.  

Der er fra uddannelsens start budgetteret med en løbende evaluering af uddannelsen med en afrap-
portering henholdsvis midtvejs i perioden og ved uddannelsens ophør i 2018.  

Uddannelsen er blevet udbudt i en periode, hvor antallet af nyankomne flygtninge er steget drastisk i 
kommunerne. Det har haft en betydning for både søgningen til uddannelsen samt den kontekst ud-
dannelsen har skulle virke i efterfølgende.  

Denne rapport indeholder midtvejsevalueringen for efteruddannelsen.  

1.1 OM EVALUERINGEN  

Evalueringen dækker hele processen fra undervisning af kommunale medarbejdere til den forventede 
forbedring af kommunernes integrationsindsats, som undervisningen vil medføre. Det er således hele 
den forventede vidensoverførsel, som er genstandsfeltet for evalueringen.  

Evalueringens design tager udgangspunkt i Donald L. Kirkpatricks model for evaluering af lærings- 
og undervisningsforløb.1 Modellen skitserer fire niveauer for læring, som på dansk oversættes til reak-
tion, læring, adfærd og resultater. Det første niveau reaktion har fokus på deltagernes umiddelbare 
oplevelse af forløbet. Det andet niveau læring omhandler deltagernes øgede viden som følge af forløbet, 
herunder holdningsændringer. Det tredje niveau adfærd fokuserer på, i hvor høj grad deltagerne efter-
følgende ændrer adfærd. Bruger de det, de har lært i praksis? Det fjerde niveau resultater handler om, 
hvilke effekter deltagelsen i undervisningsforløbet har på omgivelserne – et eksempel i dette tilfælde 
kunne være, hvorvidt de kommunale medarbejderes nye praksis skaber bedre integration ude i kom-
munerne.  

  

                                                 
1 Kirkpatrick, Donald L. and James D. Kirkpatrick: Evaluating Training Programs – The Four Levels (2006). 
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Figur 1.1: Kirkpatricks model for evaluering af lærings- og undervisningsforløb 

 
Kilde: Oxford Research efter Kirkpatrick 

Kirkpatrick understreger vigtigheden af, at man ikke blot springer nogle af niveauerne over for at nå 
frem til det, man finder mest interessant. Selvom faktiske adfærdsændringer – og på længere sigt ef-
fekter – oftest vil have den største interesse, er det nødvendigt også at fokusere på deltagernes umid-
delbare oplevelse og læring af forløbet for at forstå sammenhænge og årsager. Hvert niveau stiller 
stigende krav til indsamlingen af viden. Deltagernes umiddelbare reaktion på uddannelsen er mere 
enkel at måle, end de endelige resultater ude i kommunerne. Denne evaluering har som nævnt fokus 
på alle fire niveauer i modellen, men ikke alle niveauer vil blive belyst lige indgående.  

Dataindsamlingen er foregået løbende i hele projektperioden. Når de kommunale medarbejdere har 
deltaget i efteruddannelsen, modtager de kort efter deres sidste undervisningsmodul et spørgeskema 
om deres oplevelse af og udbytte af uddannelsen. De løbende kvantitative dataindsamling trianguleres 
med kvalitative data i form af observationer af undervisningen samt interview med deltagere på ud-
dannelsen samt deres ledere et halvt år efter de har afsluttet uddannelsen. I figuren herunder er data-
indsamlingen skitseret. Som det fremgår af figuren vil processen i dataindsamlingen blive gentaget 
frem mod slutevalueringen.  
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Figur 1.2: Oversigt over dataindsamlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtvejsevalueringen samler op deltagernes tilfredshed med og udbytte af undervisningen, samt de 
ændringer det har medført i kommunerne. Midtvejsevalueringen har desuden et formativt sigte og der 
har derfor i særlig grad været fokus på, hvad der kan forbedres i den resterende periode. Oxford 
Research har udviklet en række anbefalinger til justeringer af efteruddannelsen. Disse kan læses i det 
følgende afsnit 2.  I de efterfølgende afsnit 3 er en beskrivelse af uddannelsens opbygning af indhold, 
samt karakteristika for deltagerne i uddannelsen.  

I afsnit 4,5 og 6 præsenteres evalueringens analyser og konklusioner. Analysen følger evalueringens 
forandringsteori. Først analyseres deltagernes umiddelbare reaktion på undervisningen, herefter deres 
udbytte af undervisningen og til sidst deres implementering af uddannelsen ude i kommunerne. I afsnit 
7 fremgår en grundig beskrivelse af evalueringens metode og datagrundlag.  

Figur 1.3: Evalueringens forandringsteori 

 

2015 2016 2017 2018 

2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 

Interview med 
undervisere 
Interview med 
eksperter 
 
Notat med 
målsætninger, 
tidsplan mm. 

Observation af 
undervisning 
 

Tredje kvartal: 
Interview m. 
deltagere og 
ledere 
 
Fjerde kvartal: 
Midtvejseva-
luering 

 Observation af 
undervisning 
 

Første kvartal: 
Interview med 
deltagere 
Interview med 
ledere 
 
Andet kvartal: 
Slutevaluering 

Løbende kvantitativ dataindsamling blandt deltagere samt løbende registreringer  
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2. Konklusioner og anbefalinger 

2.1 KONKLUSIONER 

Efteruddannelsen har været en succes målt på både gennemførselsgraden, deltagernes tilfredshed og 
deltagernes vurdering af eget udbytte. Der er samtidig tegn på, at medarbejderne har kunne bruge det 
udbytte i de har fået af uddannelsen i deres daglige arbejde i deres hjemkommuner.  

Undervisningens rammer, indhold og formidling 

Undervisningens rammer, indhold og formidling er evalueret ud fra en spørgeskemaundersøgelse 
blandt alle uddannelsens deltagere samt observationer af seks kursusdage fordelt på seks forskellige 
moduler. 

Undervisningen har fundet sted forskellige steder i landet i forskellige lokaler og med forskellig for-
plejning. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at deltagerne generelt har vurderet, at undervisningsfacili-
teterne har understøttet undervisningens indhold.  

Deltagerne er tilfredse med uddannelsens opbygning og indhold. Det har dog været uklart for mange, 
hvordan uddannelsen var sammensat forud for deres tilmelding.  

Undervisningen er en kombination af teori, formidling af regler, praksiseksempler og refleksionsøvel-
ser. Underviserne har skabt en vekslende undervisning, hvor der er skiftet mellem forskellige under-
visningsformer undervejs. Der er vekslet mellem plenumundervisning, gruppearbejde, to og to øvelser 
med mere. Deltagerne vurderer, at der har været en god afveksling i undervisningsformerne. Under-
viserne har anvendt interaktive præsentationer og flipovers, samt papir og blyant til at understøtte 
undervisningen. Dette har fungeret godt og underviserne har formået at holde deltagernes fokus i 
hoveddelen af undervisningstiden.  

Generelt er deltagerne tilfredse med uddannelsen og uddannelsens moduler. Det gælder på tværs af 
deltagernes anciennitet og stilling. Der er dog også en forholdsvis stor gruppe på tværs af modulerne, 
der har angivet, at de hverken er tilfredse eller utilfredse med undervisningen. Evalueringens analyser 
viser, at de deltagere der havde stor erfaring har fået et mindre udbytte af uddannelsen end deltagere 
med mindre erfaring på integrationsområdet.  

Udbytte af efteruddannelsen 

Deltagernes udbytte af efteruddannelsen er evalueret ud fra spørgeskemaundersøgelsen blandt delta-
gerne samt interview med deltagere og deres ledere i seks kommuner.  

Deltagerne vurderer selv at have fået et brugbart udbytte ud af deres deltagelse i efteruddannelsen. 
Langt størstedelen af deltagerne er tilfredse med deres deltagelse i efteruddannelsen.  
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Hoveddelen af deltagerne angiver samtidig, at de har fået et udbytte af undervisningen på en række 
konkrete områder. Figur 2.1 viser deltagernes vurdering af eget udbytte af undervisningen. 

 

Figuren viser, at en stor del af deltagerne har fået viden, kvalifikationer, kendskab og værktøjer. Fi-

guren viser dog samtidig, at en væsentlig andel af deltagerne ikke er enige i at have fået et udbytte 

målt på de forskellige dimensioner. Analyser af data, samt de opfølgende interviews viser, at dette til 

dels kan tilskrives, at niveauet for uddannelsen ikke matcher de erfarne deltageres niveau og viden 

inde for integrationsområdet. Det betyder dog ikke, at de erfarne medarbejdere ikke har haft et ud-

bytte af at deltage i uddannelsen. Det har nemlig givet dem et fælles udgangspunkt for arbejdet i 

hjemkommunen.  

Udover de ovenstående kompetencer har deltagerne desuden haft et udbytte af uddannelsen i for-

hold til en øget refleksion over egen praksis i hverdagen. Dette gælder særligt for de deltagere, der 

har deltaget i uddannelsen sammen med kollegaer. 

Endelig har nogle deltagere haft stor glæde af at vidensdele med kollegaer i andre kommuner, og 

nogle steder har det resulteret i netværksdannelse mellem deltagerne.  

Implementering i hjemkommunen 

Evalueringen har gennem interview med deltagere fra seks kommuner samt interview med deres nær-
meste ledere afdækket, om efteruddannelsen er blevet forankret i deltagernes hjemkommune.  

Langt størstedelen af deltagerne har fået et udbytte af uddannelsen og halvdelen af deltagerne angiver, 
i spørgeskemaundersøgelsen, at de har fået øjnene op for, at de bør ændre praksis i kommunen. Hvor-
vidt, der rent faktisk sker en ændring af medarbejdernes praksis efter uddannelsen er afhængigt af, om 
der er skabet et læringsrum til at gennemføre ændringerne i.  
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Evalueringen viser, at dette læringsrum både kan skabes ved at give medarbejderne stor frihed eller 
ved at ledelsen går aktivt ind i implementeringen før, under og efter uddannelsens afslutning. Under 
alle omstændigheder er der behov for opfølgning på uddannelsen efter den sidste undervisningsgang. 
Opfølgning kan ske på opfordring af lederen eller blandt medarbejderne.  

De kommuner, hvor flere medarbejdere har været afsted, kommer den viden og de kompetencer del-
tagerne har fået, lettere i spil. De giver medarbejderne et fælles udgangspunkt og et fælles sprog til at 
tale om deres arbejde. De kan referere til uddannelsen i deres hverdag og det er med til at fastholde 
den viden de har fået i deres daglige arbejde.  

De moduler, som medarbejderne er mest tilfredse med, er også de moduler, deltagerne har lettest ved 
at bruge i hverdagen. Modulerne om nyankomne og modulet om interkulturelle kompetencer har flere 
refleksionsøvelser som ifølge deltagerne giver dem en god ballast i deres kommunale praksis. Det er 
et godt eksempel på, at den viden der forankres er den viden som medarbejderne kan handle på. 
Deltagerne har derimod fundet det særligt svært at få forankret den viden, der handler om kommunens 
organisering og det tværfaglige samarbejde.  

2.2 ANBEFALINGER  

Efteruddannelsen opfylder de mål, der er opsat for uddannelsen. Det betyder imidlertid ikke, at ud-
dannelsen ikke kan justeres med henblik på at optimere uddannelsen og øge deltagernes tilfredshed 
med og udbytte af uddannelsen. Særligt med henblik på at øge implementeringen i hjemkommunerne 
kan uddannelsesforløbet optimeres. 

På baggrund af evalueringens konklusioner har Oxford Research udarbejdet en række anbefalinger til 
det videre arbejde med uddannelsen. Anbefalingerne forholder sig til forskellige faser af uddannelsen, 
der er således opdelt i arbejdet før, under og efter selve undervisningen. Alle de tre faser har betydning 
for, at medarbejdernes tilegnede viden kan føre til en bedre integrationsindsats i kommunerne. 

Før undervisningen  

 Evalueringen viser, at den viden medarbejderne tilegner sig på uddannelsen i højere grad for-
ankres, jo flere medarbejdere der er afsted på uddannelsen sammen. Der bør fra uddannelsens 
side derfor opfordres til, at kommunerne sender mere end en medarbejder afsted. Det vurde-
res, at udbyttet af kurset vil være særligt højt, hvis der også deltager ansatte med ledelseskom-
petencer.  

 Formålet med deltagelse i uddannelse bør afklares mellem leder og medarbejder og modulerne 
bør udvælges i samarbejde med lederen. Det bør desuden tilrettelægges sådan, at lederen kan 
besøge uddannelsen eller på anden vis få et indblik i uddannelsens indhold. 

 Det skal kommunikeres mere klart, hvordan uddannelsens moduler kan sammensættes. Hjem-
mesiden kan med fordel gøres mere overskuelig for kommende deltagere og deres ledere.  

 Det bør overvejes, om uddannelsen fortsat skal markedsføres som en efteruddannelse. Efter-
uddannelse vækker hos nogle af deltagerne og de kommunale ledere en forventning om, at 
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uddannelsen er kompetencegivende og væsentligt længere. Samtidig kan det indikere, at ud-
dannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere.  

 En stor del af undervisningen er rettet imod sagsbehandlere og det bør overvejes, om det skal 
fremgå mere klart, at sagsbehandlere er den primære målgruppe for uddannelsen. 

Selve undervisningen 

 Medarbejderne kommer med forskellige forudsætninger for at deltage i undervisningen. Un-
derviserne tilpasser undervisningen undervejs, men der kunne godt tænkes endnu mere i at 
sammensætte grupper i undervisningen ud fra deltagernes niveau og erfaring og stilling.  

 Uddannelsen består af fire undervisningsdage og foregår i nogle tilfælde over en længere peri-
ode. Der kan derfor være et behov for at skabe en større sammenhæng i uddannelsen. Det bør 
overvejes, om man kan skabe en større sammenhæng i uddannelsen ved at lave en kort op-
samling på tidligere moduler eller give deltagerne en hjemmeopgave for før selve undervisnin-
gen. 

 Modulet om tværgående samarbejde handler meget om organisering. Mens det har stor rele-
vans for nogle medarbejdere, er der andre medarbejdere, der ikke har indflydelse på organise-
ringen eller sidder med myndighedsansvar. Det bør overvejes om modulet kan deles op, ud 
fra deltagernes plads i organisationen deres kommune og/eller plads i BUM-modellen. 

 Underviserne bør også fremadrettet tilstræbe, at undervisningen tager udgangspunkt i medar-
bejdernes hverdag. Eksempler i undervisningen skal være så autentiske som muligt, så over-
sættelsen af den nye viden til medarbejdernes hverdag bliver så enkel som muligt.  

 For at styrke implementeringen i hjemkommunerne bør underviserne eksplicit italesætte, 
hvordan deltagerne skal implementere den tillærte viden i deres hjemkommuner. Det vil øge 
sandsynligheden for, at den viden deltagerne tilegner sig vil blive omsat til adfærdsændringer i 
deres hjemkommune. 

Efter undervisningen 

 I kommunerne bør der være et læringsrum til, at medarbejderne kan omsætte deres viden i 
organisationen. Det kan enten være ved at give medarbejderne tid og rum til at implementere 
deres nye viden, eller gennem en mere aktiv ledelse, hvor lederen selv deltager i implemente-
ringen af den nye viden.  

 Deltagerne efterspørger mere opfølgning. Det er evaluators vurdering, at en opfølgning fra 
uddannelsens side, helst i form af en ekstra dag med mulighed for enten specialisering eller en 
opfriskning af uddannelsens indhold vil styrke forankringen i kommunerne.  

o En mindre omkostningsfuld metode til opfølgning kunne være at sende en mail med 
overskrifterne fra uddannelsen for at minde deltagerne om deres uddannelsesforløb. 

o Kommunerne bør desuden opfordres til at lave en intern opfølgning på uddannelsen. 
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3. Uddannelsens opbygning og deltagere 

Uddannelsen går i daglig tale under navnet Bedre integration. Bedre integration er en efteruddannelse 
med grundlæggende viden om integration af flygtninge og familiesammenførte. Efteruddannelsen ud-
bydes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration af et partnerskab mellem Dansk Flygt-
ningehjælps Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge, Cabi, LG Insight og Foreningen Ny-
dansker. 

Efteruddannelsen varer fire dage. De to første dage er fælles for alle og omhandler en nødvendig 
basisviden om modtagelse af nyankomne og tværfaglige metoder i integrationsindsatsen. De to efter-
følgende dage omhandler ét eller flere af flg. temaer: Beskæftigelse, interkulturel kommunikation, unge 
samt familie & børn. 

For hvert uddannelsesmodul er der opstillet en række læringsmål, som undervisningen er tilrettelagt 
ud fra, at deltagerne skal opnå. Læringsmålene spænder over indsigt i konkret lovgivning til inspiration 
og bevidstgørelse.  

De materialer, der anvendes på uddannelsens moduler bliver løbende udskiftet af underviserne og 
undervisningen, opdateres løbende med nyeste tal på integrations og asylområdet samt ikke mindst ny 
lovgivning. Det har særligt været relevant i forbindelse med toparts- og trepartsaftalerne i foråret 2016.  

3.1 LÆRINGSMÅL 

Nyankomne 

 Kendskab til lovgivningen og dens muligheder (f.eks. i forhold til integrationsplaner, helbredsafklaring, 
særlige støtteforanstaltninger og bosætning) og kan anvende det i praksis.  

 Kendskab til god praksis i relation til allerede udviklede og afprøvede modtageindsatser og får inspira-
tion til at overføre og/eller udvikle dem til egen brug.  

 Inspiration og i praksis igangsætter udarbejdelse af effektive modtageplaner, koordinering af modta-
gelsen, udarbejdelse af integrationspolitik, udnyttelse af overgangen fra center til kommune, særlige 
forhold vedrørende uledsagede mindreårige, eller hvad der måtte være relevant i den enkelte kommune.  

Tværfaglige arbejdsmetoder 

 Kendskab til konkrete eksempler på organiserings- og samarbejdsformer fra forskellige kommuner.  

 (Det vedrører f.eks. den koordinerende sagsbehandlerfunktion i Assens Kommune, Case manager me-
toden i Haderslev Kommune, ViTo-modellen i Gentofte Kommune, koordineringsmøder i Ringkø-
bing-Skjern Kommune, integrations-planmøder i Varde Kommune m.m.) 

Interkulturel kommunikation 

 Introduktion til teorier, begreber og praksiseksempler  

 Bevidstgørelse om egen kultur og praksis, herunder egne forforståelse og hvordan de indvirker på 
mødet med borgeren.  
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 Bedre forståelse for borgerens oplevelse af konkrete situationer samt bevæggrunde for handlinger og 
reaktioner med baggrund i viden om kultur, identitet, betydningsdannelser mv.  

Børn og familier samt unge 

Børn og familier 
 Deltagerne kan tage relevante initiativer i det tværfaglige arbejde i kommunen omkring flygtningefami-

lierne  

 Deltagerne kan byde relevant ind med viden om børnene og de unges trivsel, indlæring og eventuelle 
bekymringstegn ud fra viden om det flygtningespecifikke  

 Deltagerne har redskaber og metoder til det pædagogiske arbejde med før-skole-børn  

 Deltagerne har redskaber og metoder til forældresamarbejdet.  

Unge  
 Deltagerne kan tage relevante initiativer i det tværfaglige arbejde i kommunen omkring flygtningefami-

lierne  

 Deltagerne kan byde relevant ind med viden om de unges trivsel, indlæring og eventuelle bekymrings-
tegn ud fra viden om det flygtningespecifikke  

 Deltagerne har redskaber og metoder til det pædagogiske arbejde med unge  

 Deltagerne får redskaber og metoder til forældresamarbejdet 

Beskæftigelse 

 Viden om lovgivning, der vedrører beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte ikke-
vestlige indvandrere, som modtager offentlig forsørgelse.  

 Viden om finansieringsordninger og muligheder, der ligger i lovgivningen (f.eks. mentorordning, refu-
sionsmuligheder)  

 Viden om effektiv beskæftigelsesindsats for borgere med ikke-vestlig baggrund  

 Inspiration fra veldokumenterede effektive indsatser, som kan overføres og/eller udvikle dem til egen 
brug  

 Færdigheder til at arbejde med egne og borgernes barrierer, herunder redskaber til at styrke samtalen 
med borgeren 

 Færdigheder i anvendelse af progressionsredskaber til styring og effektivisering af indsatsen  

 Kompetence til at arbejde videre med kolleger i øvelser om samtaleteknikker, progression og dialog 
med borgeren  

 Inspiration og værktøjer til at styrke den opsøgende virksomhedskontakt og jobrettede forløb  

 Inspiration til at styrke det tværfaglige arbejde i kommunen, bl.a. i rehabiliteringsteams  

 Inspiration til metoder og redskaber i den boligsociale beskæftigelsesindsats (mfe)  

 Inspiration til at inddrage socialøkonomi og iværksætteri  
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3.2 DELTAGERNE 

Målgruppen for efteruddannelsen i integration er målrettet kommunale medarbejdere, som varetager 
opgaver på integrationsområdet. I dette afsnit vil evaluator se nærmere på de personer, som har været 
tilmeldt efteruddannelsen.  

Helt overordnet kan evaluator konstatere, at der er en overvægt af kvinder på efteruddannelsen. 89 
pct. af de 214 personer, som har besvaret spørgeskemaet, er kvinder. Kun 11 pct. angiver, at de er 
mænd.  

Evaluator kan ligeledes konstatere, at der er stor spredning i forhold til deltagernes erfaring indenfor 
deres respektive fagområde. Størstedelen af deltagerne har under to års erfaring (43 pct.). De øvrige 
er relativt jævnt fordelt op til over 20 års erfaring. 

 

Deltagerne kommer fra en bred vifte af fagligheder. De mest repræsenterede stillinger er ”jobkonsu-
lent/virksomhedskonsulent” (18 pct.), ”Pædagog/lærer” (16 pct.), ”Socialrådgiver” (13 pct.) og ”Fa-
miliekonsulent” (11 pct.). 
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Figur 3.1 - Hvor lang tid har du arbejdet inden for dit fagområde?

(n=214)
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Langt størstedelen (87 pct.) af kursusdeltagerne tegner deres rolle i kommunen som medarbejdere. De 
resterende betegner sig som mellemledere eller ledere. 

 

De fleste deltagere har svaret, at de har tilmeldt sig efteruddannelsen efter eget ønske eller på baggrund 
af egen interesse (67 pct.). For en dels vedkommende har efteruddannelsen været et krav fra en leder 
(28 pct.) eller en kommunal beslutning (21 pct.) og nogle få har tilmeldt sig på opfordring af en kollega 
(7 pct.). For hver femte deltagers vedkommende var det en kombination af flere faktorer, som havde 
betydning for deres tilmelding. 
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Figur 3.3 - Hvad betegner bedst din rolle i kommunen? 

(n=214)



 

13 
 

Evaluering af efteruddannelse om integration 

 

Det kan således konstateres, at de fleste deltagere på efteruddannelsen er der af eget ønske eller inte-
resse. Størstedelen af deltagerne er kvinder. Der er en stor spredning på deltagernes anciennitet, om 
end den største del er relativt nye indenfor deres fagområde. Der er ligeledes en stor spredning inden-
for deltagernes fagområder. 
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Figur 3.4 - Hvorfor har du tilmeldt dig efteruddannelsen? (Angiv gerne flere svar) 

(n=214)
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4. Undervisningens rammer, indhold og formidling 

Nærværende afsnit tager afsæt i første niveau af Kirkpatricks model; Reaktion. Afsnittet har til formål 
at afdække deltagernes generelle tilfredshed med undervisningsforløbet, herunder uddannelsens op-
bygning og rammer, undervisernes kompetencer, samt modulerne form og indhold. Analyserne i dette 
afsnit tager afsæt i et spørgeskema blandt alle deltagere efter endt uddannelsen, observationer af de 
seks moduler, samt interviews med udvalgte deltagere.  

4.1 UDDANNELSENS OPBYGNING ER RELEVANT, MEN FORVIRRENDE 

Uddannelsen er opbygget af to obligatoriske moduler (Nyankomne og Tværgående samarbejde), som 
skal give deltagerne en fælles, grundlæggende viden om området, samt en række valgfrie moduler, som 
går i dybden med et bestemt område. (Beskæftigelse, IK, Børn og familier samt unge) 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen vurderer størstedelen af deltagerne, at uddannelsen opbygning er 
logisk og sammenhængende (63 pct.). Dog er der også 15 pct., som er uenige eller meget uenige i 
dette.  

 

(Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

Uddannelsens opbygning giver i udgangspunktet deltagerne mulighed for at sammensætte deres eget 
forløb med fokus på de emner, som er relevant for dem. Det er evaluators vurdering, at denne opbyg-
ning fungerer godt, når deltagerne følger de moduler, som også er relevante for dem. Det, som evalu-
ator ser i flere kommuner er, at ledelsen vælger et fælles forløb for alle. Dette kan betyde, at modulerne 
ikke nødvendigvis er relevante for alle medarbejderne.  
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” Vi var fire afsted. Det var godt -  ellers ikke haft nogen at sparre med. Havde drøftelser fordi 
vi ikke følte, at vi ikke havde det optimale udbytte. Vi var på samme forløb som Boligkonsu-

lenterne. Jeg synes, at der skal være mulighed for at vælge modulerne efter behov. Det om beskæf-
tigelse var ikke relevant nok for os.” (Familiekonsulent, interview) 

For at sikre det størst mulig udbytte af uddannelsen, bør valget af moduler sker i dialog mellem leder 
og medarbejder. Denne dialog kan fremmes ved at gøre uddannelsens hjemmeside mere overskuelig, 
så det fremgår, hvordan uddannelsens moduler kan sammensættes. Hjemmesidens nuværende opbyg-
ning gør det svært at se, at to moduler er faste, mens to moduler er valgfrie. Det fremgår heller ikke, 
at de to faste moduler indeholder en introduktion til arbejdet med nyankomne samt tværgående sam-
arbejde, mens de øvrige moduler i højere grad er specialiserede.   

Selvom der generelt er høj grad af tilfredshed med uddannelsen samlet set, er der flere deltagere som 
i kommentarfeltet i spørgeskemaet problematiserer uddannelsens opbygning. Et gennemgående kri-
tikpunkt er blandt andet, at der er for mange gentagelser på tværs af modulerne. I spørgeskemaet 
svarer 15 pct., at de enten er meget uenige eller uenige i, at undervisningen har en logisk opbygning. 
Ydermere svarer 22 pct., at de hverken er uenige eller enige.  

Evaluator vurderer, at der fremadrettet er behov for, at efteruddannelsens målgruppe afgrænses yder-
ligere. På nuværende tidspunkt er det uklart for målgruppen i kommunerne, hvem uddannelsen er 
tiltænkt og hvad den skal bidrage med. For eksempel nævner flere af lederne, som blev interviewet i 
forbindelse med evalueringen, at de ser uddannelsen som en grunduddannelse, snarere end en efter-
uddannelse. Evaluator vurderer også uddannelsens niveau primært er målrettet de uerfarne medarbej-
dere. Dog har denne gruppe den udfordring, at de ikke kan byde aktivt ind, når det bliver konkret. 
Erfarne deltagere oplever at få bekræftet deres eksisterende viden, men får ikke nødvendigvis ny viden 
med hjem. Der er med andre ord behov for at målgruppen tydeliggøres og uddannelsen tilpasses 
yderligere.  

”Uddannelsen burde have været delt op i grundkursus og udvidet eller lignende. Der var ikke 
nok for mennesker med erfaring”. (Deltager, åben besvarelse) 

Hjemmesidens kan også her optimeres i forhold til at beskrive målgruppen for de enkelte moduler. 
Det gælder både i forhold til medarbejdernes stilling, kompetencer og anciennitet på området.  

4.2 GODE FACILITETER  

Undervisningen har fundet sted forskellige steder i landet i forskellige lokaler og med forskellig for-
plejning. Undervisningen har typisk fundet sted i lokaler, der er indrettet til undervisning og kursus. 
Deltagernes vurdering af lokalerne viser, at 9 ud af 10 i nogen eller høj grad mener, at lokalerne un-
derstøttede undervisningens indhold.  
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(Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

Lokalerne og den forplejning der har været på uddannelsen er også blevet fremhævet som god af de 
deltagere evaluator har interviewet i forbindelse med observationsstudierne. Faciliteterne har skabt et 
godt læringsmiljø på uddannelsen. 

4.3 KOMPETENTE UNDERVISERE MED STOR PRAKSISVIDEN 

Deltagerne er generelt tilfredse med uddannelsens undervisere. Som det blev påpeget i forrige afsnit, 
er der eksempler på deltagere, som vurderer at undervisernes kompetenceniveau er meget blandet. 
Besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen indikerer dog, at størstedelen af deltagerne generelt vurde-
rer, at underviserne er gode. Forud for evalueringen gennemførte evaluator et interview med flere 
aktører med ekspertviden om integration i kommunerne. En repræsentant fra KL fremhævede i den 
forbindelse underviserne, som kompetente.  

”Jeg synes også, at det er nogle rigtig kompetente aktører, der har fået den her opgave. De er me-
get erfarne, og jeg har tillid til, at de siger en masse gode ting med på kurset. De har større viden, 

end deres slides giver udtryk for.” (Sara Lindberg, KL) 

79 pct. af deltagerne angiver, at de enten er meget enige eller enige i, at underviserne havde de rette 
kompetencer. Ligeledes er 80 pct. meget enig eller enig i, at underviserne var gode formidlere. Kun 
omkring 5 pct. af deltagerne er uenige eller meget uenige i et af disse to udsagn. Størstedelen af delta-
gerne (89 pct.) vurderer desuden, at der var en god dialog imellem underviser og deltager (se figur 
4.1.1). 
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Figur 4.2 - I hvilken grad mener du, at undervisningsfaciliteterne understøttede 
undervisningens indhold? 
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(Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

På baggrund af observationsstudierne vurderede evaluator ligeledes, at underviserne generelt har den 
nødvendige viden om emnet, og er i stand til at formilde det til deltagerne. Blandt andet observerede 
evaluator, at underviserne formåede at bringe deres faglighed i spil ligesom de formåede at give kvali-
ficeret svar på deltagernes spørgsmål. Dog var der forskel på hvor teoretisk funderede de enkelte 
undervisere var. Nogle inddrager teoretiske modeller eller lovstof, mens andre udelukkende tager ud-
gangspunkt i deres mangeårige erfaringer indenfor et bestemt felt.  

”Mange forskellige undervisere. Det som jeg godt kunne lide var, at vi blev inddraget i det. Der 
var ikke noget som var låst.  Der blev hele tiden blev lagt op til, at vi kunne undre os/stille 

spørgsmål.” (Familiekonsulent, interview) 

Alt i alt vurderer evaluator, at underviserne på uddannelsen både har de nødvendige kvalifikationer og 
formår at formidle materialet til deltagerne.  

4.4 UDGANGSPUNKT I DELTAGERNES PRAKSIS 

Evaluator vurderer, at underviserne, hvor det er muligt, tilpasser modulet til deltagerne.  Dette gør sig 
mest gældende på de mindre hold, hvor alle kan komme til orde og det er lettere at målrette undervis-
ningen til de problematikker, som de finder relevante.  På de større hold følger underviserne under-
visningsplanen mere stringent.  

Underviserne er selv meget bevidste om at få afveksling i undervisningen og inddrage deltagernes egen 
praksis. 

”Jeg starter med at vurdere målgruppen gennem en øvelse i starten af modulet. Øvelsen stiller 
spørgsmålet: Hvad kan vi selv gøre noget ved? Her gennemgår vi nogle leverancekæder ud fra 
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deres daglige arbejde. Ud fra hvilket beslutningsniveau/hvor stor borger kontakt deltagerne har, 
kan vi vælge at fokusere på enten ledelsesgange eller samtaleteknik - afhængigt af hvem der sid-

der der.” (Underviser, Interview) 

Evaluator vurderer, at der er stor forskel på hvor meget underviserne inddrager konkret teori eller 
lovparagraffer i undervisningen. Fælles for alle modulerne er dog, at underviserne så vidt muligt be-
stræber sig på at inddrage deltagerne i undervisningen. De opfordres blandt andet til at byde ind med 
konkrete problematikker eller cases, som behandles ud fra de fremlagte teorier. Indenfor transfer teori2 
argumenteres der for, at tranfer-opgaven i en undervisningssituation typisk består i at overføre generel 
viden til en konkret kontekst. Der skal således ske en oversættelse af undervisningen til deltagerens 
egen praksis, hvilket kræver, at der tages afsæt i autentiske problemstillinger. Evaluator vurderer, at 
øvelser som dem beskrevet her bidrager til denne oversættelse, fordi de prøver at nærme sig noget 
praksisnært, som deltagere kan relatere til.   

Et andet element i uddannelsen er at få deltagerne til at reflektere over egen praksis – og eventuelle 
fejl. Dette sker blandt andet gennem en række øvelser, hvor deltagerne skal sætte sig i de nyankomnes 
sted. Evaluator vurderer, at disse øvelser er vigtige for at motivere deltagerne til at lave de nødvendige 
ændringer, når de kommer hjem. På baggrund af de kvalitative interviews vurderer evaluator desuden, 
at disse øvelser er det, som gør størst indtryk på deltagerne – og er ofte det de husker bedst fra ud-
dannelsen.  

 

                                                 
2 Aarkrog, V (2010): Fra teori til praksis. Munksgaard Danmark. Bottrup, P & Jørgensen, C. H. (2007): Fra transfer til trans-
formativ læring. VIA erhverv samt Bottrup, P & Fibæk, L (2006): Transfer - i praksisnær kompetenceudvikling. TUP projekt 
5-53 nr. 109996, Sosu-skolen, Aarhus 

Øvelse: Hvordan får vi virksomhederne til at ansætte flygtninge?  Baseret på gruppearbejde ringer 

grupperne nu til underviserne, som lader som om han er arbejdsgiver. De skal nu forsøge at overtale ham til 

at ansætte en nyankommen. Underviseren understreger, at de skal tage udgangspunkt i virksomheden (hvad 

er det for en hjælp de står og mangler?). Han bliver meget konkret her. ”Tal med virksomhederne i novem-

ber, hvis du ved at de får travlt hen over påsken”. Det ser ud til, at deltagerne får meget ud af øvelsen. 

(Observationsnoter, Beskæftigelse) 

 

Øvelse: Boligplacering – en forhandlingssamtale?: Rollespil. To deltagere spiller henholdsvis Mostafa, 
som skal boligplaceres, og en socialrådgiver. Deltagerne følger aktivt med og smiler. Flere nikker genken-
dende til situationen. Deltagerne bliver efterfølgende spurgt om, hvordan man også kunne have håndteret 
forhandlingssituationen. Deltagerne har mange kommentarer, hvor de både deler praksis fra deres egen 
kommune, erfaringer og overvejelser.  

(Observationsnoter, Nyankomne) 
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Som det fremgår i figur 4.4 er der generel høj grad af tilfredshed med samtlige moduler. Interkulturel 
kommunikation er det modul, som evalueres bedst af deltagerne. Her svarer 79 pct., at de er meget 
tilfreds eller tilfreds med modulet. De moduler, som vurderes lavest, er henholdsvis ”Beskæftigelse 
udvidet” og ”Tværfagligt samarbejde”. Begge har dog stadig generelt høj grad af tilfredshed. På be-
skæftigelse udvidet 51 pct., at de er meget tilfreds eller tilfreds. På tværfaglige metoder gør dette sig 
gældende for 55 pct.  

 
(Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere) 

Evaluator vurderer, at årsagen til at Interkulturel kommunikation vurderes så højt er, at det er et mo-
dul, som fokuserer meget på kommunikationen mellem medarbejderen og de nyankomne. Dels har 
man på modulet fokus på at gøre medarbejderne opmærksom på deres kulturforståelse og tilgang til 
familierne. De bliver således opmærksom på nye tilgange og overvejelser, som de nemt kan integrere 
i deres arbejde. Det er kun i meget lav grad afhængig af ændring i organisering eller ledelsesbeslutnin-
ger.  

I forlængelse heraf vurderer evaluator, at det er vigtigt, at undervisningen fokuserer på de praksisser 
som, som medarbejderne selv kan ændre. På flere af de obligatoriske moduler oplevede evaluator, at 
underviserne have meget fokus på kommunens forpligtelser og strategiske overvejelser. Dette er dog 
ikke noget, som deltagerne på uddannelsen har mulighed for at ændre. Målgruppen for denne viden 
er derimod ledere i de forskellige forvaltninger og kommuner. Evaluator vurderer derfor, at det vil 
være en fordel, hvis ledere fra de relevante områder deltager på undervisningens første to dage.  

”Jeg tænker, at jeg vil anvende de samtaleteknikker vi lærte på uddannelsen. Derudover tænker 
jeg at meget af det som uddannelsen indirekte gerne ville ændre som fx modtagelse af flygtninge, 
det er beslutninger som træffes på ledelsesniveau, da det er en ændring” (Deltager, Åben be-

svarelse) 
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4.5 GOD BALANCE MELLEM TEORI OG ØVELSER  

På modulerne anvendes både traditionel taleundervisning plenumdiskussioner, gruppeøvelser og 
fremvisning af små film.  

Evaluator vurderer, at der generelt er en god balance mellem de forskellige undervisningsformer. Dette 
understøttes blandt andet af deltagernes vurdering. I spørgeskemaundersøgelsen svarer 75 pct. at de i 
høj grad eller meget høj grad oplevede, at der var en god dynamik i uddannelsen – herunder skift i 
undervisningsform. Derudover svarer størstedelen af deltageren (77 pct.), at der er sammenhæng imel-
lem undervisningsformen og emne.  

 

Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

Gruppeøvelserne har overordnet set to formål; at afprøve undervisningens teori i praksis eller skabe 
refleksion hos deltagerne. Derudover vurderer evaluator, at gruppeøvelserne har en række andre, væ-
sentlige funktioner på uddannelsen. Én af dem er at blande deltagerne. Selvom fere af holdene består 
af medarbejdere fra forskellige kommuner, kunne evaluator observere, at deltagere fra samme kom-
mune næsten altid sætter sig sammen. I øvelserne er underviserne dog opmærksomme på at blande 
deltagerne, så de er sammen med medarbejdere fra andre kommuner. Dette giver anledning til videns- 
og erfaring deling, hvilket deltagerne giver udtryk for er meget brugbart. Eneste barriere er, at en stor 
del af tiden går med dette frem for at gennemføre øvelsen. Evaluator anbefaler derfor, at underviserne 
afsætter mere tid til denne del, eller på anden vis facilitere netværksdannelsen i- eller mellem modu-
lerne.   

Evaluator vurderer, at det er vigtigt, at underviserne fortsat har fokus på at veksle mellem forskellige 
medier og undervisningsformer. Det medvirker blandt andet til, at undervisningen virker dynamisk og 
energiniveauet forbliver høj.  I forbindelse med observationerne kunne evaluator blandt andet se, at 
det særligt var i forbindelse med taleundervisning, at deltagerne blev ukoncentrerede. Særligt når un-
derviserne skulle formidle tungt stof og der derfor ikke er tid til løbende dialog. Særligt sidst på dagen 
bør underviserne være opmærksomme på at skabe afveksling i undervisningen. Underviserne er selv 

17% 23%

60% 52%

14% 19%
6% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Der var sammenhæng mellem de valgte
undervisningsformer og de temaer undervisningen

omhandlede

Der var god dynamik i undervisningen (skift i
undervisningsformer, brug af medier, mv.)
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meget opmærksomme på at tilrettelægge undervisningen efter deltagernes niveau. De tilrettelægger 
efter eget udsagn undervisningen ud fra målgruppen. 

”Selve undervisningsformen er en veksling mellem generelle oplæg, og små øvelser og workshops. 
Vi afbryde vores egen undervisning med øvelser. Det har givet udfordringer for sammensætningen 
er meget forskellig fra hold til hold. Nogle gange sidder der myndighedssagsbehandlere som har 

15 års erfaring og nogen gange pædagoger med 15 minutters erfaring. Holdene er også meget for-
skellige i størrelser. Nogle hold er flere kommuner og andre er enkelte kommuner.” (Undervi-

ser, Interview) 
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5. Udbytte af efteruddannelsen 

I dette afsnit ser evaluator på deltagernes udbytte af uddannelsen. Dette inkluderer blandt andet den 
læring, som deltagerne har fået i kraft af uddannelsen, men også andre udbytter i form af netværks-
dannelsen og vidensdeling.  

5.1 STOR TILFREDSHED – MEN OGSÅ STORE NIVEAUFORSKELLE  

Evaluator kan overordnet konkludere, at deltagerne generelt er tilfredse med uddannelsen., men at der 
er plads til forbedring. I spørgeskemaundersøgelsen efter endt uddannelsen svarer 69 pct., at de alt i 
alt er meget tilfreds eller tilfreds med uddannelse. 21 pct. placerer sig neutralt, mens 7 pct. angiver, at de 
er utilfredse eller meget utilfredse se figur 3.1)  

 

(Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

I spørgeskemaet påpeger flere af deltagerne, at der er stor forskel mellem de enkelte moduler, hvilket 
gør det svært at give uddannelsen en samlet vurdering. Dette kommer til udtryk ved, at næsten hver 
fjerde deltager vurderer uddannelsen neutralt.  

Blandt de 21 deltagere (9 %), som angiver, at de er utilfredse med uddannelsen, er der flere, som i 
spørgeskemaet fremhæver uddannelsens niveau som det primære kritikpunkt. De vurderer, at niveauet 
er for lavt og indholdet for generelt til, at de fik et udbytte af uddannelsen. Flere forholder sig også 
kritisk til spredningen i deltagernes kompetenceniveau og praksis erfaring.   

”Det kan godt være, at undervisernes faglige niveau var tilstrækkeligt, men der var for stor en 
spredning blandt kursisterne. Nogen havde haft meget lidt berøring med området og andre havde 

haft årtiers erfaringer.” (Deltager, åben besvarelse) 

Evaluator vurderer ligeledes, at uddannelsens største udforinger er, at det ikke tydeligt fremgår, hvem 
der er målgruppen. Uddannelsen er markedsført som en efteruddannelse, men spørgeskemaundersø-
gelsen viser, at en stor andel af deltagerne har lille erfaring. Ud af de 214 deltagere, som har besvaret 
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Figur 5.1 - Hvor tilfreds er du alt i alt med efteruddannelsen



 

24 
 

Evaluering af efteruddannelse om integration 

spørgeskemaet, angiver 43 pct. at de har under 2 års erfaring indenfor deres fagområde. 15 pct. har 
mellem 3-10 års erfaring og 32 pct. har mere end 10 års erfaring. 

Evaluator vurderer, at en stor spredning i delta-
gernes kompetenceniveau er en barriere for at 
gøre uddannelsen konkret. Flere af modulernes 
øvelser lægger op til drøftelser af konkrete pro-
blematikker, på baggrund af deltagernes erfarin-
ger. Dette fungerer som udgangspunkt rigtig 
godt, men er ikke hensigtsmæssigt på de hold, 
hvor flere deltagere har lille eller ingen erfaring 
med det konkrete emne. Disse deltagere har 
ikke konkrete erfaringer, de kan inddrage i ple-
num diskussioner eller øvelser, og ender ofte 
som ”tilskuere” til disse. Dette er ikke et pro-
blem på store hold, hvor der er mange til at 
byde ind, men kan være problematisk på de små 
hold.  

I spørgeskemaundersøgelsen vurderer deltagerne, hvor aktive de var i undervisningen. Som det frem-
går af figur 3.2.1 er der en signifikant forskel mellem dem med under 2 års erfaring og dem med mere 
end 2 års erfaring. På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest/bedst, scorer 33 pct. af de erfarne sig selv som 
5. For de uerfarne gør dette sig kun gældende for 15 pct. Til gengæld er der også flere erfarne, som 
svarer, at de har været inaktive (1-2 på skalaen). Den gennemsnitlige score er derfor 4 for de erfarne, 
mens den er 3.8 for de uerfarne.  

 

(Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

Evaluator kan dog ikke finde nogen statistisk signifikant forskel i deltagernes tilfredshed med- og 
udbytte af uddannelsen på baggrund af deres svar i spørgeskemaundersøgelsen.  Det er derfor ikke 
muligt at konkludere at erfarne deltagere slet ikke får udbytte af uddannelsen, da flere af disse også 
vurderer den positivt. På baggrund af de kvalitative interviews vurderer evaluator, at dette kan skyldes, 
at uddannelsen bidrager til mere end blot ny viden. For eksempelvis nævner flere interviewpersoner, 
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Øvelser - Udfordring for de uerfarne deltagere 

Deltagerne skal lave en øvelse, hvor de diskutere, 
hvilke kulturelle udfordringer de møder i deres hver-
dag. Underviseren anbefaler, at deltagerne går sam-
men med nogle, som de ikke kender i forvejen. Dette 
er svært, fordi holdet er lille (kun 7 personer fra 2 
kommuner). Grupperne står i hver deres hjørne af 
rummet. Deltagerne deltager aktivt og deler erfarin-
ger (fx udfordringen med, at mændene ikke vil have, 
at deres koner er på arbejdsmarkedet). De to nye i 
branchen synes øvelsen er lidt svær, fordi de ikke har 
så mange konkrete erfaringer at dele.  

(Observationsnoter, Interkulturel kommunikation) 
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at de er glade for at få bekræftet deres eksisterende viden og praksis, vidensdele med andre kommuner 
og få et fælles sprog med deres kollegaer.  

”Måske skal man tænke over målgruppen. Som jeg oplevede det, så var der en del af mine kolle-
ger, som har arbejdet med det her i flere år, som ikke fik noget ny viden de første par dage. Det 
var kendt viden for dem. Man har så valgt fra stedet her at sige, at alle skal med. Måske også 

for at sige at så har vi noget fælles.” (Virksomhedskonsulent, interview) 

Niveauet for uddannelsen er også blevet bemærket af den aktør fra KL, som er interviewet forud for 
evalueringen. Hun påpeger, at der kan mangle noget for de erfarne medarbejdere, der deltager i ud-
dannelsen. 

”Uddannelsen dækker ikke fuldstændigt medarbejdernes behov, for der mangler noget for de er-
farne integrationsmedarbejdere. Hvis man skal dygtiggøre sig som erfaren, har man ingen steder 

at gå hen. Det skulle være mere specifikt og målrettet på fx traumatiserede eller andet.”  
(Sara Lindberg, KL) 

Niveauet for uddannelsen bør under alle omstændigheder kommunikeres klart, så deltagernes forvent-
ninger stemmer overens med det niveau sigter til. 

5.2 FÆLLES GRUNDLÆGGENDE VIDEN 

Som det er nævnt i indledningen er et af målene med efteruddannelsen at give kommunale medarbej-
dere en fælles viden om integrationsområdet. Dette skal sikre en høj kvalitet i den enkelte medarbej-
ders arbejde og udligne de kommunale forskelle.  

Evaluator vurderer, at uddannelsen formår at opkvalificere uerfarne medarbejdere. Erfarne medarbej-
dere fortæller i de kvalitative interviews, at de ikke oplevede at få ny viden, men at de derimod fik 
bekræftet deres eksisterende viden. Der påpeger de, som var afsted med deres kollegaer, at uddannel-
sen har givet dem en fælles forståelse for feltet samt et fælles sprog.  

”Uddannelsen har betyder, at man tør at tale med hinanden om tingene. Vi har fået en ny måde 
at tale om tingene på. Der kunne jeg se, at det var rigtig godt, at vi alle var afsted. Vi fik en 

fælles viden” (Familiekonsulent, interview) 

Som det fremgår af figur 5.3, viser spørgeskemaundersøgelsen, at størstedelen af deltagerne har fået 
et bredt udbytte af uddannelsen. Blandt andet svarer 69 pct., at de er meget enig eller enig i, at de har 
fået mere viden om målgruppen.  
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Derudover svarer 64 pct., at de har fået kendskab til praksiseksempler, hvilket evaluator vurderer også 
skyldes vidensdelingen på tværs af kommuner.  

 
Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

På baggrund af besvarelserne vurderer evaluator, at uddannelsen dog kun i begrænset grad formår at 
give deltagerne konkrete værktøjer og metoder. Blandt andet svarer næsten hver femte deltager (18 
pct.), at de er uenige i, at de har fået værktøjer til at samarbejde på tværs. Denne vurdering understøttes 
også af de kvalitative interviews, hvor en deltager uddyber forskellen på at blive introduceret til et 
emne og få konkrete redskaber. 

”Det handler ikke om niveau, men om relevans. Fx PTSD - beskrivelse af PTSD er ikke 
nødvendig, men værktøjer/redskaber til, at hvordan man kan arbejde med folk, som har PTSD 

diagnose. Kurset var en beskrivelse af flere begreber, men der var på intet tidspunkt konkrete 
værktøjer”. (Deltager, Åben besvarelse) 

5.3 ØGET REFLEKSION  

Evaluator vurderer, at deltagerne er blevet mere opmærksomme på deres egen praksis og forforståelse. 
I figur 5.4 kan det aflæses, at 50 pct. af deltagerne har fået øjnene op for, at der bør foretages ændringer 
i deres praksis i deres hjemkommune. Figuren viser samtidig, at 53 pct. føler sig rustet til at kunne 
foretage disse ændringer.  
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Deltagerne har ligeledes fået større indblik i de udfordringer, som nyankomne kan opleve i mødet med 
den danske kultur.  Blandt andet fremhæver flere af medarbejderne den øvelse, hvor de skal forestille 
sig, at de selv er flygtninge og beslutte, hvilke værdier de vil bringe med videre. Denne øvelser udfor-
drer deltagernes egne forventninger til borgerne, fordi de konfronteres med, at de selv ville holde fast 
i alt det, som normalt frarådes nyankomne (sprog, kultur, kønsroller, religion etc.).  

”Det var også rart, at vi den første dag så nogle videoer og talte om, hvordan vi selv ville agere 
som flygtning. Det var rigtig godt at starte på. Blev tvunget til at reflektere. Vi sidder jo og ar-
bejder med en lovgivning, men vi arbejder også med mennesker”. (Beskæftigelsesrådgiver og 

familiekonsulent, interview) 

Deltagerne peger også på, at de har fået bedre forståelse for kulturelle forskelle mellem Danmark og 
andre lande.  De peger blandt andet på, at de i højere grad er blevet opmærksom på, at folk fra andre 
lande ikke nødvendigvis deler samme forståelse som dem selv, og at de derfor ofte kan tale forbi 
hinanden.  

”Det der med lige at stoppe op, hvis en borger opfører sig anderledes end han bør, og tænke om 
man ikke selv ville have gjort det samme i samme situation. Kan huske, at vi havde et modul 
om fordomme og sygdomsforståelse og hvordan man kan få en fælles sygdomsforståelse. Det har 

jeg taget med mig, at man skal passe på med at dømme folk. Have en nysgerrig tilgang.” 
(Beskæftigelseskonsulent, interview) 
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5.4 NETVÆRK OG VIDENSDELING 

Evaluator vurderer, at deltagerne har fået et stort udbytte af at være på uddannelse sammen med andre 
kommuner. Selv påpeger de blandt andet, at det har givet dem indblik i andre tilgange, ligesom det har 
givet mulighed for at skabe relationer og netværk på tværs.  

I spørgeskemaundersøgelsen svarer 72 pct. af deltagerne, som havde kursus sammen med andre kom-
muner, at det var en fordel. Kun 5 pct. synes dette i mindre grad eller slet ikke.  

”Det giver noget, at vi alle kommer med forskellig viden og forskellige tilgange. Det var dejligt, 
at vi også kunne høre, hvordan de andre kommuner gør det. Man får noget fælles viden og nogle 
diskussioner, som man måske ikke kan tage i egen afdeling, fordi der er andre kommuner, som 
kan stille spørgsmål. De kan måske se noget, som man ikke selv tænker over.” (Familiekon-

sulent, interview) 

Flere deltagere gav udtryk for, at undervisningen indeholdt øvelser, som kunne igangsætte vidensde-
ling mellem deltagerne. Her fremkom interessante indsigter, idet de forskellige kommuner kunne bi-
drage med forskellige perspektiver og spørgsmål. 

”Godt at der kom andre fra andre kommuner, så man kunne udveksle erfaringer – det var fak-
tisk det vigtigste. Det var vigtigt med eksempler på, hvordan andre kommuner har håndteret 

udfordringer.” (Job- og integrationskonsulent, interview)  

”Vi kan jo også godt sidde bag computeren og undersøge en masse omkring loven og målgrup-
pen, men vi kan ikke undersøge, hvordan andre kommuner håndtere forskellige problemstillin-

ger.” (Beskæftigelsesrådgiver, interview) 

Som ovenstående citater viser, var det vigtigt for udbyttet at flere kommuner deltog i uddannelsen. 
Både øvelser og diskussioner i plenum med underviser som mediator. Det er evaluators vurdering, at 
det er vigtigt for de deltagendes udbytte af uddannelsen, at der afsættes tid til denne vidensdeling på 
tværs af kommuner. For at vidensdelingen kan blive så frugtbar som mulig er det en fordel, at flere 
kommuner er repræsenteret på de fælles såvel som de selvvalgte moduler. 
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6. Implementering i hjemkommunen  

Igennem interview med medarbejdere og ledere i seks kommuner er implementeringen af den viden 
deltagerne har fået på uddannelsen undersøgt. De ovenstående afsnit viser, at størstedelen af delta-
gerne vurderer at have fået et udbytte ud af uddannelsen. Det er ikke en garanti for, at der rent faktisk 
kommer til at ske en ændring i deres adfærd og i sidste ende en ændring i kommunernes integrations-
indsat.  

Figur 5.4 i forrige afsnit viste, at godt og vel halvdelen af deltagerne i uddannelsen har fået øjnene op 
for, at de bør ændre praksis i kommunen. Deltagerne er også forholdsvis optimistiske i deres vurdering 
af, hvorvidt uddannelsen vil medføre ændringer i deres kommunes integrationsindsats. 

 
Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

Hvorvidt de rent faktisk får ændret praksis afhænger af processen både før, under og efter selve un-
dervisningen. Implementeringen er således afhængig af såvel deltagere, ledere og undervisernes indsats 
i perioden op til undervisningen under selve undervisningen og efter uddannelsens afslutning. Kun 
ved en aktiv indsats i alle tre led kan uddannelsens vidensbidrag omsættes optimalt. 

I det følgende fremhæves de faktorer der har vist sig som betydende for en god implementering af 
den tilegnede viden.  

6.1 EN GOD IMPLEMENTERING KRÆVER ET LÆRINGSRUM 

For at medarbejderne kan overføre deres nye viden til en ændret adfærd i deres hjemkommune kræver 
det, at der fra den lokale ledelses side er skabt et læringsrum i deres arbejde. Læringsrummet kan skabes 
på flere forskellige måder. Det kan både være ved at give medarbejderne tilstrækkelige frihedsgrader 
til, at de reelt har mulighed for at omlægge deres praksis. Det kan også være ved, at ledelsen aktivt 
understøtter de adfærdsændringer medarbejderne ønsker at gennemføre.  

17% 8% 13%

57%

36%
47%

17%

37%
30%

9% 19% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Du og dine kollegaer i kommunen har
fået mere fælles viden på tværs af

fagområder

efteruddannelsen vil bidrage til
konkrete ændringer i din kommune

efteruddannelsen på sigt vil bidrage til
en bedre integrationsindsats i din

kommune

Figur 6. 1 - Hvor hvor høj grad vurderer du at :

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke



 

30 
 

Evaluering af efteruddannelse om integration 

I de kommuner evaluator har besøgt er der eksempler på begge dele. Flere steder har organisatoriske 
forandringer i kommunernes organisering af integrationsarbejdet givet mulighed for, at medarbejderne 
kunne bruge deres nye viden i tilrettelæggelsen af deres arbejde og i samarbejde med deres kollegaer.  

Der har særligt i et tilfælde været en brændende platform for at få forankret den viden medarbejderne 
har fået med sig fra uddannelsen. I Københavns Kommune har man ikke taget imod nyankomne siden 
1999, men i foråret blev det besluttet, at København skulle tage imod flygtninge igen. Det faldt sam-
men med, at de medarbejdere der blev ansat til opgaven kunne deltage i uddannelsen allerede en uge 
inde i deres nye arbejde. Medarbejderne havde herefter handlerum til at organisere indsatsen ud fra 
deres eksisterende viden. Her nævner de uddannelsen som meget udbytterig.  

”Der har ikke rigtig været nogle problemer med at etablere initiativer. Vi har gode ressourcer og 
muligheder i Københavns Kommune.” (Deltager, Interview)  

Som citatet viser, har medarbejderne haft et miljø, hvor de kunne omsætte den viden de havde fået og 
hvor der var ledelsesrum til at igangsætte initiativer på baggrund af uddannelsen.  

”Uddannelsen handler jo, om deres kerneopgave – integration af nyankomne, så det passer godt 
ind på deres arbejde. De har selv beslutningskompetencen til at omsætte den viden, de har fået til 

handling. De har muligheden for selv at tilrettelægge deres arbejde.” (Leder, Interview) 

Medarbejderne har kunne bruge uddannelsen strategisk i deres tilrettelæggelse af deres arbejde. De 
har også efterfølgende kontaktet underviserne med henblik på, at få mere materiale. Hvilket de har 
fået og efterfølgende delt ud til deres kollegaer.  

6.1.1 Lederinddragelse før, under og efter.  

Der er eksempler på, at aktiv involvering af lederen har bidraget til at den viden medarbejderne har 
opnået forsøges omsat på arbejdspladsen. Før selve uddannelsen lagde lederen en plan for, hvilke 
moduler de forskellige medarbejdere skulle deltage i, så modulerne matchede medarbejdernes arbejds-
områder. For eksempel blev det besluttet, at de administrative medarbejdere skulle deltage i Interkul-
turel kommunikation: 

”Det administrative personale var på interkulturelle kommunikation. Fordi de har også borger-
kontakt – på en anden måde end familiekonsulenterne - og vi tænkte det kunne give dem noget 

nyt til mødet med borgeren.” (Leder, interview) 
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I samme kommune deltog lederen i et kortere tidsrum i modulerne for at få et indtryk af uddannelsen. 
Efterfølgende har de også fulgt op på uddannelsen i hele integrationsenheden på et møde. 

”Vi har drøftet de moduler, medarbejderne havde til fælles.  Så var der en del om processen om 
ankomst og kvoteflygtninge. Der har vi en del erfarne, men da jeg spurgte dem om det gav ud-

bytte, så synes de, at det var rart at få genopfrisket.” (Leder, interview) 

Der er også et eksempel på en kommune, hvor formålet ved deltagelsen har været uklar fra start af. 
Der har ikke været en ledelsesmæssig involvering. I den kommune har det været svært for medarbej-
derne at få forankret den viden, de har opnået på uddannelsen.  

”Der var ikke noget konkret formål med uddannelsen, men det var måske lige den der lå først 
for. Har ikke rigtig været noget opfølgning på efterdannelsen. Det har været lidt halvhjertet.” 

(Deltager, interview) 

De ovenstående citater, er et eksempel på, at en aktiv ledelse før under og efter er med til at understøtte 
implementeringen. Fra uddannelsens side kan man understøtte en god start på implementeringen ved 
at kommunikere klart om uddannelsens indhold og form, samt gå i dialog med kommunerne om det 
forventede udbytte for deltagerne. Transferekspert Bruno Clematide, som er interviewet i forbindelse 
med nærværende evaluering fremhæver en indledende forventningsafstemning som et vigtigt skridt 
mod en efterfølgende god implementering. 

”Alle former for tydeliggørelse af hvad uddannelsen går ud på er vigtig. Forventningsafstemning 
på kryds og tværs; mellem udbydere og ledere og de enkelte deltagere understøtter et godt forløb. 
Det kan bidrage til endnu bedre udbytte af undervisningen, en større tilfredshed med undervis-
ningen og større chance for vellykket implementering.” (Bruno Clematide, ekspert i transfer) 

6.2 HANDLINGSORIENTERET VIDEN ER LETTEST AT OMSÆTTE 

Som det kan læses i afsnit 2 om uddannelsens opbygning, er der opstillet en læringsmål der spænder 
fra selvrefleksion over information om regler til inspiration og eksempler til praksisændringer. Nogle 
elementer i undervisningen er lettere at omsætte end andre. Mens noget kan omsættes umiddelbart til 
en ændret adfærd er der noget viden, der er svær at reagere på og ændre adfærd på baggrund af. 
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Kilde: Oxford Research, Spørgeskema blandt deltagere (n=214) 

De dele af undervisningen, der handler om dele af forvaltningen, som de medarbejdere der deltager 
ikke har at gøre med i sin hverdag er svær at omsætte. Det gælder i særlig grad de gange, hvor der er 
organisatoriske forhold i kommunen, der står i vejen for, at medarbejderne kan reagere på den viden 
de får.  

”Det var vigtigt med eksempler på, hvordan andre kommuner har håndteret udfordringer. Men 
en fortalte meget om søjlerne i organiseringen i jobcenteret, at det var der vi skulle ændre på nogle 
ting, men det fungerede ikke med den kritik, for vi kan slet ikke ændre på den slags. Det skal 
de sige til ledergruppen. Hvis jeg havde noget at sige, ville jeg selvfølgelig gøre det anderledes, men 

jeg bliver jo ikke spurgt.” (Deltager, interview)  

”Det tværfaglige modul handlede for meget om problemerne i forvaltningerne og det handlede 
ikke så meget om løsningerne. Jeg har ikke brug for den viden og kritik. Jeg sidder jo med min 

flygtning som har et konkret problem. Det var ikke en viden jeg kunne handle på.” (Deltager, 
interview)  

Det har i flere tilfælde været frustrerende for deltagerne at få en viden, som ikke kunne omsættes. Da 
meget få ledere har været med på uddannelsen (4% af deltagerne), bør det overvejes om de moduler, 
der har regelformidling som læringsmål skal tilrettelægges anderledes, så det kun er de regler, der er 
relevante for medarbejderne, der formidles.  

”Som medarbejder skal man følge reglerne og beslutningerne der bliver taget fra politikerne og 
ledelsen i [kommunen]. En kursus som sigter på forandring på ledelses/politisk plan, kan være 

ekstrem svært at ændre.” (Deltager, åben besvarelse) 
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Der er forskelle i, hvordan forskellige medarbejdergrupper tager imod modulerne. Mange af de inter-
viewede deltagere giver udtryk for, at de moduler, der handler meget om regler er svær at forholde sig 
til. De medarbejdere der arbejder med beskæftigelse har dog stor nytte af de moduler, der i høj grad 
fokuserer på regler. Det gælder særligt modulerne om beskæftigelse og tværgående samarbejde, som 
blandt andet har givet mange deltagere ny viden om samtykkeerklæringer.  

”Det vigtigste har været introduktionen til lovgivningen om tværgående samarbejde. Men det er 
nok også, fordi jeg er beskæftigelsesmedarbejder, så det er det jeg skal bruge.” (Deltager, inter-

view)  

6.2.1 De moduler, der indeholder refleksion bliver forankret hos medarbejderne 

De moduler der i mindre grad har beskæftiget sig med regler og konkrete arbejdsopgaver har umid-
delbart været lettere for medarbejderne at tage med sig tilbage i hverdagen. Modulerne om nyankomne 
og interkulturel kommunikation indeholder spejlingsøvelser og viden om målgruppen. Det er samtidig 
de moduler, der er størst tilfredshed med blandt medarbejderne (cf. figur 4.4). Ifølge deltagerne giver 
viden om, hvordan man tilgår målgruppen og viden om målgruppen et bedre udgangspunkt for deres 
arbejde og en større forståelse af målet med deres arbejde.  

”Jeg synes, det er enormt vigtigt at kunne kommunikere klart. Det er sårbare mennesker og der 
er en stram lovgivning. Og det møde med et andet menneske super vigtigt. Så man bliver nødt til 
at sætte et spejl op og kende sine egne værdier, for at kunne indgå i relationer, og få noget opti-
malt ud af en indsats. Om det så er i familieafdelingen eller i beskæftigelsesafdelingen. Det er et 

vigtigt fokus på, hvordan man formulerer sig klart.” (Leder, Interview) 

Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved om, den ændrede tilgang i fx samtaleteknik og interkulturel 
kommunikation fører til reelle ændringer i kommunens integrationsindsats. Det kan nemlig være svært 
at binde teknikkerne op til noget konkret i hverdagen. 

”Var det ikke hende der var antropolog… Jo, hun var god, men jeg må indrømme, at jeg skulle 
finde papirerne frem for at huske, hvordan det lige var.” (Deltager, Interview) 

Citatet ovenfor er et godt eksempel på, at der er behov for at blive mindet om uddannelsens indhold.  
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6.3 HVERDAGEN TAGER OVER, HVIS IKKE DER SKER EN OPFØLGNING 

For at den viden, deltagerne har tilegnet sig kommer i spil kræver det en aktiv opfølgning. Opfølgnin-
gen kan ske enten fra deltagerne, kommunens eller uddannelsens side. Flere deltagere peger på, at det 
kunne være godt med et brush-up modul et stykke tid efter uddannelsens afslutning.  

”Men det ville være rigtig godt at lave en opsamling her et år efter, hvor man havde gjort nogle 
erfaringer man kunne arbejde med. Vi har forsøgt at lave noget netværk for familiekonsulen-

terne efterfølgende.” (Deltager, interview) 

I nogle kommuner er tidspresset på medarbejderne så stort, at der simpelthen ikke er tid til at imple-
mentere nye idéer, mens det for andre mere er hverdagens rutiner, der bliver en hindring for at fast-
holde et fokus på udbyttet af uddannelsen.  

”Der har ikke været nogen systematisk opfølgning. Det er faktisk ærgerligt. Det kunne vi godt 
have haft.” ”Nej, så indhenter dagligdagen en” (Familiekonsulent og beskæftigelseskon-

sulent, interview) 

Der er kun én af de seks kommuner, der efterfølgende er blevet besøgt, der har fulgt systematisk op 
på uddannelsen. Den opfølgning der er sket i de øvrige kommuner har været der, hvor flere medar-
bejdere har deltaget i uddannelsen og viden fra uddannelsen på den måde kan italesættes og trækkes 
ind i den daglige praksis.  

Der har været rig mulighed for at rekvirere supplerende materialer. Det er ikke alle steder, at dette er 
blevet udnyttet, men der er eksempler på det:  

”En ting som var godt ved de andre forelæsere, var, at de var gode til at sige, hvor man kunne 
finde yderligere materiale. Jeg fik tilsendt en masse materiale fra Mads Drud Jensen efterføl-

gende. Det var sådan, at man kunne dele ud til sine kolleger.” (Deltager, Interview) 

Underviserne har i løbet af undervisningen henvist til materialer og har stillet sig til rådighed for del-
tagernes spørgsmål efter undervisningen og uddannelsen var afsluttet. Der er desuden et bredt udvalg 
af materialer tilgængelige på uddannelsens hjemmeside.  
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6.4 ET FÆLLES SPROG GIVER FORANKRING I DET DAGLIGE 

Det mest gennemgående udbytte, som medarbejderne nævner, når der spørges ind til, hvordan ud-
dannelsen kan bruges i deres hverdag er, at de har fået et fælles sprog og et fælles udgangspunkt for 
deres arbejde.  

”Det er nødvendig med et introduktionsmodul. Også fordi der var så mange nyansatte på områ-
det. Og hvis det er sådan en grund-efteruddannelse. Husker undervisningen som god.” (Delta-

ger, interview)  

Medarbejderne har fået en fælles referenceramme. Det har i den forbindelse været en stor fordel at 
have flere medarbejdere afsted samtidig, og selvom udbyttet umiddelbart er størst for de mindre er-
farne medarbejdere, er der også god grund til at sende de mere erfarne medarbejdere afsted. Det 
gavner både, de erfarne medarbejdere, som kan blive opdateret på deres praksis og få sat nye begreber 
på den, men særligt også for organisationen som har gavn af, at medarbejderne finder fælles fodslag, 
som en medarbejder udtrykker det.  

”Vi var hele afdelingen afsted. Det gav os et fælles fodslag. Kan nogle gange møde kolleger som 
har en helt anden forståelse af en situation.” (Deltager, interview) 

Et fælles udgangspunkt i hverdagen kan både åbne nye muligheder, men det kan helt enkelt også være 
med til at udrydde misforståelser. Ved at sende flere afsted på kurset er der også den simple positive 
effekt, at medarbejderne kan hjælpe hinanden med at huske på, hvad de fik ud af kurset, og hvad der 
er den gode praksis.  

”Ja, det var meget godt at være flere afsted. Og at vi var afsted på tværs af arbejdsområder. Det 
giver jo anledning til at ’det skal vi lige huske, når vi kommer hjem’.” 

”Og flere husker mere. Der er sådan en tendens til at en sender en afsted på kursus og så kan 
den ene berette, hvad der skete på kurset, men man kan ikke husker det hele selv. Man kan 

supplere hinanden bedre.” (Deltagere, interview)  

Fra et ledelsesperspektiv er det en god investering, at alle medarbejdere har set og hørt det samme. 
Derfor kan uddannelsen også godt blive relevant igen for nogle af de kommuner, der allerede har 
sendt medarbejdere afsted på uddannelsen. Når viden fordeles på flere medarbejdere og bliver spredt 
i organisationen er det samtidig med til at sikre, at den viden bevares i organisationen ved omrokerin-
ger eller medarbejderudskiftninger.  
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”De var vældig glade for det. Jeg er ikke en af de ledere, der er tæt på driften. Jeg vil ikke ude-
lukke, at vi vil bruge den igen, på nye medarbejdere.” (Leder, Interview) 

En leder i en anden kommune er meget tilfreds med sine medarbejderes udbytte og påpeger, at for-
ankring bliver lettere, når der er mange medarbejdere afsted samtidig. Hun påpeger samtidig, at prisen 
for uddannelsen kan være en barriere for at sende mange medarbejdere afsted. 

”Fra et ledelsesperspektiv – prisen gør at man ikke sender så mange af sted som man kunne 
ønske for at kunne implementere og forankre de ting man kommer hjem med. For jeg mener helt 
sikkert, at jo flere man sender afsted, des lettere er det at komme hjem og handle på det man har 

lært. Det havde jo givet mening at tage en pædagog og en skolelærer med for at kunne tænke 
bedre på tværs.” (Leder, Interview) 
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7. Datagrundlag og metode 

I dette kapitel beskrives kort de metoder og datakilder, der er anvendt i udarbejdelsen af evalueringen. 
Til vurderingen af uddannelsen har evaluator anvendt en metodetriangulering bestående af spørgeske-
maer, kvalitative interviews og casestudier (bestående af observationer og korte kvalitative interviews). 
Derudover er der inddraget ekspertinterviews til vurdering af undervisningsmaterialet. 

Inddragelsen af de forskellige elementer giver evalueringen mulighed for en omfattende kilde- og me-
tode triangulering, hvor de forskellige led i forandringskæden er blevet afdækket ved hjælp af de me-
toder, som giver størst adgang til viden om de enkelte led. Således er efteruddannelse ved inddragelse 
af forskellige typer kvalitative metoder og kvantitative data både blevet belyst i bredden og i dybden. 

Evaluator vurderer således, at nærværende evaluering er udarbejdet på baggrund af et solidt og om-
fattende datagrundlag, hvor der er gjort brug af både kvantitative og kvalitative metoder samt forskel-
lige kilder til at afdække den samlede vurdering af uddannelsens virkning i forhold til at skabe resultater 
i kommunerne.  

I forbindelse med vurderingen af undervisningen og undervisningsmaterialets faglige kvalitet har Ox-
ford Research dels taget udgangspunkt i de målsætninger for undervisningen, som er beskrevet i ud-
budsmaterialet og opstillet i forandringsteorien. Derudover er der, gennem de indledende interviews 
med eksperter og undervisere, opstillet målsætninger, indikatorer og målbare succeskriterier for eva-
lueringen. 

Fortolkningen af de kvalitative data har taget udgangspunkt i en tematiserende analyse af observati-
onsnoter og interviewreferater. Analysen har identificeret tværgående mønstre og temaer i data. De 
opstillede målsætninger og succeskriterier for efteruddannelsen har været styrende for Oxford Re-
searchs blik og for kategoriseringen af de kvalitative data. Oxford Research vil gennemgående have 
blik for eksempler og fortællinger fra både deltagere på uddannelsen samt ledere, der illustrerer særligt 
interessante pointer – det kan være gennemgående mønstre såvel som interessante undtagelser. 

7.1 KVALITATIV DATAINDSAMLING 

Den kvalitative data består af flere elementer. Der er interviews med undervisere og eksperter, obser-
vation af undervisning og korte interviews på undervisningsdagene. Hertil kommer casebesøg/inter-
views med kommunerne; Helsingør, Haderslev, København, Langeland, Sorø og Assens. Her er der 
lavet interviews med medarbejdere, som har deltaget på kurset og deres leder. 

Det kvalitative datagrundlag består af: 

- Interviews med 3 eksperter 

- Interviews med 5 undervisere 

- Observation af 6 undervisningsgange 
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- Interviews med 10 kursusdeltagere 

- Interviews med 5 ledere 

7.1.1 Interview med undervisere 

Før dataindsamlingen på- og efter kurset, blev der foretaget interviews med undervisere på uddannel-
sen. Interviewene har givet data om undervisernes forventninger til udbyttet af undervisningen og 
indblik i uddannelsens forløb og undervisningens indhold. Ligeledes har interviewene været med til at 
danne grundlag for surveyene til deltagerne på uddannelsen. 

Der er lavet kvalitative interviews med:  

- Mette Blauenfeldt fra Center for udsatte flygtninge og underviser på modulet Børn og Familier 
- Lars Larsen fra LG Insight og underviser på Tværfaglig Metoder på de to grundmoduler 
- Rasmus Nygaard fra CABI og underviser på modulet Beskæftigelse 
- Sussie Skov fra Foreningen Nydansker og underviser på modulet Interkulturel 

Kommunikation 
- Else-Marie Ringgaard fra Integrationsnet og underviser på modul Nyankomne 

 
De interviewede undervisere blev udvalgt ud fra kriteriet om, at der skal være spredning i forhold til 
hvilke moduler de underviser i. 

7.1.2 Interview med eksperter 

For bedst muligt at kunne vurdere undervisningsmaterialets kvalitet er der lavet kvalitative interviews 
med følgende eksperter: 

-  Sara Glahder Lindberg, Specialkonsulent KL, Center for Vækst og Beskæftigelse 

o Er konsulent indenfor beskæftigelses- og integrationspolitik, og har igennem flere år 

arbejdet med integrationsindsatser og integrationslovgivning. Sara Glahder Lindberg 

har bl.a. bidraget i forhold til vurdering af, i hvor høj grad efteruddannelsen bidrager 

til at udjævne forskellene i kvalitet og i resultater i mellem kommunerne. 

- Marianne Skytte, Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet 

o Har mange års erfaring som forsker i flygtninge- og minoritetsfamiliers møde med 

kommunale medarbejdere og de udfordringer, som kan opstå i disse møde. Marianne 

Skytte har kunnet bidrage med viden om, hvordan efteruddannelsen på sigt vil kunne 

medvirke til at sikre en bedre og hurtigere integration af såvel nyankomne, som de der 

har været i Danmark længe. 
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Interviewene med Sara Glahder Lindberg og Marianne Skytte fandt sted før observation af undervis-
ningen og interview med deltagere. Der er taget udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide, 
men har haft et eksplorativt perspektiv. Interviewene er blevet gennemført over telefon og ansigt-til-
ansigt. De har bidraget til udviklingen af spørgeskemaet og generelle opmærksomhedspunkter. Her-
udover har eksperterne på baggrund af uddannelsens indhold herunder slidshows, petitum og målbe-
skrivelser vurderet uddannelsen. 

I forbindelse med midtvejsevalueringen har evaluator inddraget eksperten, Bruno Clematide: 

- Bruno Clematide, lic.phil. i Sociologi, Grundlægger og direktør i Kubix ApS. 
o Har gennem mange år arbejdet med arbejdet med udvikling og læring i arbejdslivet, 

kvalifikationsanalyser og samspillet mellem virksomhedsintern læring og offentlig ef-
teruddannelse.  

Interviewet med Bruno Clematide er udført i forbindelse med midtvejsevalueringen. Det har bidraget 
med at validere analysen om uddannelsens implementering i hjemkommunerne. Interviewet var end-
videre med til at kvalitetssikre de anbefalinger, der er udviklet med henblik på en bedre forankring af 
efteruddannelsen i hjemkommunerne. 

7.1.3 Observationer  

Evaluator her fulgt efteruddannelsen på nært hold i hele projektperioden, og har i den forbindelse 
gennemført observationer af efteruddannelsens seks undervisningsmoduler. I alt 12 observationer. 

Observation af undervisningen har indgået som et væsentligt kvalitativt element i evalueringsdesignet. 
Metoden er vigtig i forhold til vurderingen af undervisningens kvalitet. 

I forbindelse med observationen har der været mulighed for at have korte, uformelle samtaler med 
deltagere og undervisere, og der opnås derved et mere ufiltreret billede af de deltagendes dagligdag i 
og uden for undervisningssituationen (fx pausesamtaler, frokost etc.). Derudover giver observationen 
evaluator et konkret billede af de deltagendes faglige engagement og interaktion. 

Observationsstudierne har haft tre fokus, hvoraf det øverste anses for at være det primære formål: 

1. Vurdering af undervisningens kvalitet. 

2. Korte samtaler med de udvalgte kommunale medarbejdere for at få indtryk af deres 

umiddelbare reaktioner på undervisningen. 

3. Indblik i konteksten for udtalelserne i interviews med deltagere, ledere og undervisere. 

Evaluator har tilstræbt at sprede undervisnings-observationerne geografisk såvel som tematisk. Dette 
har dog været afhængig af, hvor de forskellige moduler er er blevet udbudt. Evaluator har således 
observeret undervisningsmoduler i København, Haderslev, Svendborg og Odense. Tematisk har eva-
luator observeret: Nyankomne, Tværfaglige Samarbejdsmetoder, Beskæftigelse, Interkulturel Kom-
munikation, Familie og Børn samt Unge. 
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Modul By Dato 

Unge Odense 13.06.2016 

Beskæftigelse Svendborg 10.05.2016 

Familie og børn Haderslev 24.04.2016 

Tværfaglige metoder Svendborg 13.04.2016 

Interkulturel kommuni-

kation 

København 05.04.2016 

Nyankomne København 08.03.2016 

 

7.1.3.1 Korte interviews 
Som en integreret del af observationerne blev der gennemført korte samtaler med efteruddannelsens 
deltagere, under kurset. De korte samtaler udgør den før måling, som efterspørges i udbudsmaterialet. 
Samtalerne har beroet på en nogle få generiske spørgsmål om deres oplevelse af integrationsindsatsens 
kvalitet i deres hjemkommune på det pågældende tidspunkt, samt om deres umiddelbare reaktion på 
undervisningen. Samtalerne er efterfølgende blevet brugt til rekruttering af interviewpersoner til de 
opfølgende kvalitative interviews. 

7.1.4 Opfølgende interview med casekommuner 

I evalueringen er der gennemført interviews med ti deltagere fra seks forskellige kommuner og ledere 
i fire af disse kommune. I alt har seks kommuner deltaget i evalueringen. Herved har evaluator opnået 
indsigt i, hvorvidt og hvordan efteruddannelsen har bidraget til øget viden og styrkede kompetencer 
på området samt til at forbedre de kommunale medarbejderes integrationsarbejde. Interviewene har 
fundet sted ca. 6 måneder efter deltagerne har deltaget i efteruddannelsen. En kommune har dog 
deltaget 12 måneder før interviewene. 

I udvælgelsen af deltagerne til kvalitative interviews, har Oxford Research, med udgangspunkt i de 
korte samtaler under kurserne, forsøgt at sammensætte en gruppe informanter ud fra samplingskrite-
rierne: region, faggruppe og valgmodul. Fremgangsmåden har i praksis vist sig vanskelig, da flere kom-
muner i den oprindelige sampling ikke har haft mulighed for at deltage i evalueringen. Derfor er listen 
af informanterne blevet sammensat på baggrund af bruttolisten af deltagere. Det er evaluators ople-
velse, at det for nogle kommuner har været en vanskelig opgave at koordinere møder med to-tre 
medarbejder og en leder på en sådan måde, at evaluator har kunne besøge kommunen og gennemføre 
interviewene på samme dag. Oxford Research har derfor justeret fremgangsmåden i nogle kommuner, 
således, at interviewene i fire kommuner er blevet gennemført ansigt-til-ansigt, mens interviewene i to 
kommuner er blevet gennemført som telefoninterviews. Således har den øgede fleksibilitet givet en 
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tilfredsstillende geografisk spredning. Det har også givet en god variation på moduler. Med undtagelse 
af pædagoger, er de mest repræsenterede faggrupper blandt deltagerne blevet dækket i midtvejsevalu-
eringen. 

Variation over kommuner, faggrupper, moduler og kursussted: 

Kommune Faggruppe Modul Kursussted 

Helsingør Familiekonsulent Interkulturel kom-
munikation og Fami-
lie og børn 

København 

Helsingør Integrations- og jobkonsulent Beskæftigelse og Fa-
milie og børn 

København 

Køben-
havn 

Jobkonsulent Udvidet beskæfti-
gelse 

København 

Køben-
havn 

Jobkonsulent Udvidet beskæfti-
gelse 

København 

Haderslev Familiekonsulent Interkulturel kom-
munikation og Fami-
lie og børn 

Haderslev 

Haderslev Familiekonsulent Interkulturel kom-
munikation og Fami-
lie og børn 

Haderslev 

Langeland Integrationskonsulent/Sagsbehand-
ler 

Beskæftigelse og Fa-
milier og børn 

Svendborg 

Langeland Integrationskonsulent/Sagsbehand-
ler 

Beskæftigelse og Fa-
milier og børn 

Svendborg 

Sorø Virksomhedskonsulent Beskæftigelse og in-
terkulturel kommu-
nikation 

København 

Assens Socialrådgiver og familiekonsulent Beskæftigelse og 
Unge 

Odense 

 

Interviewene med deltagere har givet indsigt i de to dele i forandringsteorikæden: læring og adfærd. 
Interviewene har også i nogen grad kunnet give indsigt i resultat-delen. 

Interviewene er blevet gennemført på baggrund af en semistruktureret interviewguide. Spørgsmålene 
har været ens for alle medarbejdere og fokuseret på deres udbytte af uddannelsen samt lagt op til, at 
de er kommet med konkrete eksempler fra deres praksis. Spørgsmålene har dermed ikke varieret af-
hængig af, hvilke moduler medarbejderne har deltaget i. Selvom spørgsmålene har været de samme, 
har den semistrukturerede interviewguide givet mulighed for, at intervieweren kunne forfølge infor-
mantens fortællinger og dykke ned i deres mere konkrete læring fra de enkelte moduler. Disse fortæl-
linger har været værdifulde i forhold til at opnå nye perspektiver på emnerne, samtidig med at inter-
viewer stadig bevare fokus på interviewets hovedtemaer. 



 

42 
 

Evaluering af efteruddannelse om integration 

De kommunale medarbejdere er blevet spurgt ind til deres oplevelse af egen tilvækst af viden på om-
rådet, deres ændring af adfærd i praksis som følge af efteruddannelsen, samt deres oplevelse af, hvilken 
betydning efteruddannelsen har haft for integrationsarbejdet i kommunerne. Derudover har de kvali-
tative interviews med deltagerne også afdækket, hvorvidt de oplever, at de har behov for yderligere 
opkvalificering. 

Et element i den kvalitative del af evalueringen har været interview med kommunale ledere for de 
medarbejdere, som er blevet interviewet om efteruddannelsen. Interviewene har givet indblik i, hvor-
vidt og hvordan efteruddannelsen har bidraget til styrkede kompetencer på området blandt de pågæl-
dende medarbejdere og dermed medført en positiv forandring for kommunens integrationsindsats. 
Lederne ligeledes bidraget med viden om, hvorvidt det tværfaglige samarbejde i og mellem kommu-
nerne omkring integrationsarbejdet er blevet forbedret. 

Lederne er blevet interviewet cirka et halvt år efter, at deres medarbejdere har gennemført efterud-
dannelsen. Hermed har organisationen haft tid til at få forankret den nyerhvervede viden og kompe-
tencer. Interviewene er blevet gennemført i forbindelse med medarbejderinterviewene. 

7.2 KVANTITATIV DATAINDSAMLING 

Den kvantitativ data består af en spørgeskemaundersøgelse, blandt efteruddannelsens deltagere. 214 
deltagere har gennemført spørgeskemaet. Spørgeskemaet er blevet sendt til deltagerne umiddelbart 
efter uddannelsen. På den måde har det været muligt at indfange deltagernes reaktion og umiddelbare 
læring, mens uddannelsen stadig står friskt i erindringen. Således er recall bias forsøgt undgået, det vil 
sige, at respondenterne ikke kan huske deres indtryk og læring af undervisningen. 

7.2.1 Spørgeskema til alle deltagere 

Der er i alt udsendt spørgeskemaer til de 516 deltager. 214 deltagere har gennemført spørgeskemaet, 
36 har svaret ufuldstændigt og 266 har ikke svaret. Besvarelsesprocenten er således på 41 procent. 
Svarprocenten tager dog ikke højde for antallet af deltagere, som ikke er dukker op eller er dukket op 
på uddannelsen. Evaluator er bekendt med enkelte, men ikke med alle. Den reelle svarprocent er 
derfor højere end den fremgår her. 

Spørgeskemaet er blevet udsendt umiddelbart efter uddannelsen er færdiggjort, og kan derfor ikke 
afdække hele forandringsteorien fra indsats til resultater. Skemaet har fokuseret på de to led i foran-
dringskæden, der handler om reaktion og læring. Spørgsmålene er blevet stillet, så det er muligt for 
deltagere på alle de forskellige moduler at besvare skemaet. Spørgsmålene om indhold har således være 
knyttet til efteruddannelsens overordnede mål og ikke de enkelte moduler. Det er efterfølgende blevet 
muligt analytisk at se på forskelle i svar mellem deltagere på forskellige moduler.  

7.2.1.1 Punkter som er blevet afdækket i spørgeskemaet 

 Baggrund 
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o Kommune 

o Faggruppe 

o Erfaring 

o Køn 

o Undervisningsmoduler 

 Reaktion 

o Vurdering af underviserne 

o Vurdering af undervisningsformen 

o Vurdering af interaktion mellem undervisere og kursusdeltagere 

o Vurdering af uddannelsens opbygning 

o Vurdering af undervisningsfaciliteter 

 Læring 

o Faglige kvalifikationer 

o Viden om målgruppen 

o Fælles viden og værktøjer på tværs af fagområder 

o Bedre kendskab til praksiseksempler 

o Teori og metoder på integrationsområdet 

Spørgeskemaet og formuleringen af de enkelte spørgsmål er udarbejdet efter interviews med undervi-
sere og eksperter. Deres input har således dannet baggrund for spørgeskemaet, så der er en sammen-
hæng mellem undervisningen og de spørgsmål, der stilles. Spørgeskemaet har primært bestået af luk-
kede spørgsmål, men det er ligeledes blevet prioriteret, at deltagerne har kunnet give feedback til ud-
byderne af uddannelsen. 
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7.2.2 Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført ved hjælp af websurveyvæktøjet Enalyzer. Efter ud-
vikling og opsætning af spørgeskemaet har Oxford Research valideret såvel indhold som design ved 
at pilotteste spørgeskemaet blandt 20 deltager, der allerede havde gennemført uddannelsen. Herved 
har evaluator sikret skemaets anvendelighed. 

I marts 2016 blev første runde af spørgeskemaet udsendt. Spørgeskemaet blev udsendt til de deltagere, 
der havde deltaget i kurset i løbet af efteråret 2015. Det drejede sig om 390 udsendelser. Siden er 126 
spørgeskemaer blevet udsendt i takt med gennemførslen af uddannelserne. 

Efter hvert uddannelsesforløb har Oxford Research modtaget en deltagerliste med kontaktoplysnin-
ger. Herefter har alle deltagere modtaget en invitation med et unikt link til besvarelse af spørgeskemaet. 
Der er blevet udsendt op til to opfølgende mails til deltagere, der ikke har besvaret spørgeskemaet. 

Oxford Research har løbende overvåget, at deltagerne har svaret og sikret, at undersøgelsen er forløbet 
som planlagt. 

7.2.3 Kvantitativ analyse 

Umiddelbart før midtvejsevalueringen er data fra Enalyzer-serveren blevet hentet ned til analyse. 

Efter en klargørelse af datasættet, er der foretaget en deskriptiv analyse. Først og fremmest er der 
foretaget en datakørsel, så svarfordeling for alle spørgsmål i spørgeskemaet fremgår. Der er ydermere 
foretaget krydstabulering på udvalgte indikatorer, herunder ”erfaring” og ”aktiv i undervisningen”. 
Det er vurderet, hvornår krydstabuleringer er statistisk signifikante ved hjælp af Chi2-test, dette frem-
går ved de enkelte figurer. Krydsene er kun fremhævet i analysen, der hvor det har tilføjet nuancer i 
analysen, som er relevante for evalueringens formål. 

De forskellige uddannelsesforløb er blevet vurderet på målvariable som deltagernes vurdering af un-
dervisningen og læringsudbyttet. De væsentligste pointer i evalueringen er fundet gennem inddragelse 
af såvel kvantitative som kvalitative data. De øvrige svarfordelinger, som ikke er inddraget i rapporten, 
vil fremgå af bilag.  
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