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Implementering er… et vrøvleord?

→ ”…et vrøvleord, hvis man forventer, at større forandringer igangsat ovenfra let sker. Selv for det enkelte menneske er 

forandringer svært … i større sociale systemer er det vanskeligere” 

(Bøje Larsen i Den offentlige.dk, 02.04.2018) 



Implementering er…. en utopi?
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I ‘teori’ I ‘praksis’…. defineret som måden, 

hvorpå et program eller 

intervention omsættes til 

praksis og udføres. 



‘Let it 

happen’

‘Help it 

happen’

‘Make it 

happen’

Den aktive spredning af ny

praksis til en bestemt målgruppe

gennem planlagte strategier

Den passive, ikke-

målrettede og ikke-

planlagte spredning af ny

praksis

Processen hvor ny praksis

adopteres, integreres og 

sættes i anvendelse i en given 

setting

Diffusion Dissemination Implementation

Implementering er…. En proces?



Implementering 
- fra viden om til praksis

Viden om

Overbevisning

Implementering

Praksis

Implemented or not 
– that’s the question!

Implementering behøver ikke være

perfekt for at være effektiv, men 

den er nødt til at være ‘god nok’…. 
(Durlak, 2015)



Implementering er…. en strategi?
- struktur-eksempel med skolen som afsæt

→ Strukturelle faktorer 

→ Organisatoriske 

faktorer – makroniveau

→ Organisatoriske 

faktorer – mikroniveau

→ Individuelle faktorer –

lærere og pædagoger



Sagen: 

Implementerer af ”45 min. fysisk 

aktivitet med kvalitet” 

Implementeringsgrad Succes rate

Procentvise 

virkning på 

”målgruppen”

Skoler der gerne vil medvirke Reach 40% 40%

Betydningen af materialer og 

uddannelse for effekten af 

interventionen hos eleverne

Effectiveness 40% 16%

Lærer der gennemfører interventionen Adoption 40% 6.4%

Lærer der gennemfører som tiltænkt 

(fidelitet)

Implementation 40% 2,6%

Long-term effekter (gør lærerne det 

stadig efter 2 år?)

Maintenance 40% 1.02%



Fordelagtig Kompatibel Kompleksitet Afprøvning Synlig værdi

Individuelle faktorer af betydning for implementering

Diffusion of Innovation, Rogers 2003

• Skolens ”ærinde”

• Andre lignende tiltag

• ‘Add in’ – ‘Add on’

• Egne værdier?

• Præmissen accepteret? 

• Efterspørges det?

• Umiddelbar omsættelig

• Er det forståeligt?

• Teori til praksis

• Kompetenceudvikling

• Lokal tilpasning

• Re-invention

• Ses værdien

• Tror på projektet

• Anbefale til andre



Parathed til at implementere sat på formel (R=MC2) og på skammel

Wandersmann, 2016

M = 

MOTIVATION

C = 

SPECIFIK CAPACITET

C = 

GENEREL CAPACITET

• Fordelagtig

• Kompatibel

• Kompleksitet

• Synlig værdi

• Ledelse

• Struktur

• Omstillingsparathed

• Fælles vision

• Kompetence (specifik)

• Skoleklima 

• Støtte og support 

PARATHED TIL AT 

IMPLEMENTERE

R = READY



Kvalitet i implementering
- hvad er det?

→Hvad er kvalitet i implementering, …
→Hvor meget der leveres 

→Hvordan det leveres (som beskrevet eller intenderet)

→Med hvilken kvalitet (i overensstemmelse med afsættet - hvis et sådan eksisterer!)

→Den (begrænsede) forskning på evaluering af kvalitet i implementeringen har haft 

følgende temaer som omdrejningspunktet

→Egen kompetencer (?Oplever du at have kompetencerne til at….?)

→Tro på egne evner (?føler du dig rustet til at varetage…?)

→Viden om interventionen (?forstår du formålet med tilgangen til…?)



Hvor meget kan DU påvirke implementering?

➢ Er der ‘hul’ mellem faktorerne

➢ Hvem bygger bro?

➢ Hvordan bygges der bro?

➢ Hvilken skammel ‘balancerer’ du på?

➢ Den strukturelle? 

➢ Den organisatoriske?

➢ Den individuelle/teamet?


