
 

Forandringsteori for projekt ”Langelands ressourcer – flere ind i fællesskabet” 
 

 
 

INDSATS 
PRÆSTATIONER 

(output) Trin på vejen 
RESULTATER 

- kort sigt 
(outcome) 

RESULTATER 
- mellemlang sigt 

(outcome) 

RESULTATER 
-Langt sigt 
(outcome) 

Målgruppen og 
eksisterende 
foreningsfællesskaber  
kortlægges geografisk 
på Langeland 

I alt 10 – 20 personer 
rekrutteres blandt 
målgruppe og ildsjæle 
til deltagelse i MUG’er i 
udvalgte pilotområder  
 

Facilitering af  
kompetenceudvikling i 
MUG’erne udført af 
ekstern konsulent med 
afsæt i en  
deltagelsesorienteret 
tilgang til MUG’ernes 
organisering med henblik 
på praksisudvikling af de 
lokale frivillige foreninger 
samt det frivillige sociale 
arbejde på Langeland 
 

Konceptualisering af det 
frivillige sociale arbejdes 
(nødvendige) 
kompetenceudvikling i 
engageringen af 
målgruppen som 
henholdsvis 
bruger/frivillig i de 
lokale 
foreninger/fællesskaber 

MUG’erne iværksætter 
indsatser/aktiviteter i 
pilotområdet, som 
kan/skal/vil engagere 
målgruppen som 
bruger/frivillig 
(afprøvning af nye 
praksisformer)  

Ændrede praksisformer i 
civilsamfundet, der 
medfører ændringer i 
kommunernes praksis og 
tilgange til samskabelse 

Praksisudvikling af 
foreninger/fællesskaber, 
som muliggør  
målgruppens 
overskridelse fra 
disengageret til 
engageret i frivillige 
foreninger/fællesskaber 

Forandring af  
eksisterende 
foreningers/fællesskabers 
forhold til målgruppen - 
fra disintegration til 
integration gennem det 
frivillige sociale arbejde 

Erfaringsopsamling af 
arbejdet i 
MUG’erne/pilotområderne 
samt afprøvede 
praksisformer 

Kortlægning gennem 
vidensindsamling af 
forhold vedrørende 
målgruppen og 
foreningerne i 
samarbejde med 
kommunen, 
foreningerne og 
styregruppen   
 

Erfaringsopsamlende 
workshop med alle 
MUG’erne udført af 
evaluator, ekstern 
konsulent samt 
projektleder 

Jævnlige MUG-møder i 
hvert pilotområde med 
henblik på at skabe 
refleksion, 
undersøgelser og 
aftaler om nye 
praksisformer i 
foreningerne og i det 
frivillige sociale arbejde 

Færre disengagerede 
ældre mennesker i 
Langeland kommune, 
der oplever at føle sig 
ensomme/socialt 
isolerede dvs. 
disengagerede 

 Udrulning af model for 
praksisudvikling til hele 
kommunen 

Analyse og refleksion 
over nye praksisformer 

Note: MUG står for MedUndersøgerGruppe. Denne 
betegnelse er valgt, da projektet er designet ud fra den 
præmis, at de borgere, som vi ønsker en 
forandring/udvikling for (socialt isolerede ældre OG 
foreningerne (”ildsjælene”)), skal være med til at 
udvikle/undersøge de nye praksisformer i det frivillige 
sociale arbejde. 
Indsatsen i projektet er således i høj grad centreret 
omkring facilitering, udvikling og afprøvning af nye 
praksisser i det frivillige sociale arbejde, samt 
erfaringsopsamling og analyse af disse praksisudviklinger. 

Vidensgrundlag 
gennem: samtaler med 
målgruppen og gennem 
debatmøde/survey med 
foreningerne 




