
Projekt  

Nærværende projekt (DOFE) tilsigter at afdække om, hvorvidt og hvordan effekten af ‘Fokus & Effektivitet’s tiltag kan 

dokumenteres.  

Baggrund 

Som led i et forsøg på at hjælpe unge Odenseaner med sociale problemer til at kunne føre det, der betragtes som et 

normalt liv blandt andre borgere, har Odense Kommune Social – og Arbejdsmarkedsforvaltningen i afdelingen 

Socialcenter iværksat nye tiltag, der i sit afsæt fokuserer på de unges resurser og muligheder for udvikling. Projektet 

sigter med disse nye tiltag konkret på at hjælpe unge ud af kommunalt støttede bosteder og hen i boliger blandt andre 

borgere. Projektet er konceptualiseret som en case, der omfatter 10 unge og 13 ansatte ved Socialcenter, Odense 

Kommune Social – og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Som et led i projekt ‘Fokus & Effektivitet’ indgår undervisning af 

de unge og de ansatte i en specifik tilgang til kommunikation og personlig udvikling, nemlig New Neuro-Lingustic 

Programming (NNLP). NNLP ser en sammenhæng imellem neurologiske processer, sprog og adfærdsmønstre, der er 

tillærte igennem erfaring og som kan organiseres på forskellige måder for at opnå specifikke mål i livet. 

Undervisningen i NNLP forestås af Acuity World ved Henrik Wenøe i samarbejde med Joseph Riggio. Via NNLP 

intenderes det således at få de unge til ‘at flytte sig’, dvs. udvikle sig i retninger, der ses som positive for og dem selv 

og dermed kan bidrage til ‘Fokus & Effektivitet’-projektets specifikke intention.  

Dataindsamling og analytisk metode  

DOFE fokuserer på NNLP tiltaget med det formål at afdække om, hvorvidt og hvordan dette specifikke tiltag kan siges 

at have bidraget til de unges udvikling.  

DOFE vil derfor  

1) deltage i nogle NNLP undervisningsrunder af hhv. de unge og af Odense Kommunes personale. 

2) indsamle videooptagelser, alternativt lydoptagelser af undervisning af de unge og af personale. Videooptagelserne 

foretages af SoPraCon eller af Acuity World efter aftale.  

3) indsamle eventuelt skriftligt materiale i relation til kursusvirksomhed og andet materiale relateret til projektet. 3) 

indsamle videooptagelser af de unge på bostedet. Videooptagelserne/lydoptagelserne foretages af de unge selv eller 

af ansatte ved Odense Kommune.  

4) Der foretages fokusgruppe-interviews af såvel de unge som af de ansatte samt eventuelt af de unge og de ansatte 

sammen. Det tilsigtes, at der foretages interviews af to omgange. Et i sensommeren og et i november/december 2012.  

Undersøgelsens videnskabelige grund er kvalitativt etnografisk med et sociologisk etnometodologisk (EMCA) 

perspektiv. På baggrund af deltagerobservation, og analyser af video-/lyddatamateriale og fokusgruppeinterviews vil 

DOFE med sit EMCA videnskabsteoretiske udgangspunkt beskrive, om og hvordan de unge anvender (alle) de resurser, 

de har og/eller bliver stillet til rådighed, som metoder til ‘personlig udvikling’ eller i EMCA terminologi/i en EMCA 

forståelse til at indgå i og deltage i den sociale livsverden på andre måder end hidtil og således til at forstå den sociale 

livsverden på andre måder.  

Varighed Projektet afsluttes i december 2012.  
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