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1. INDLEDNING

4

Ungdomsskoleforeningen gennemfører i skoleårene 2017/18 og 2018/19 intensive læringsforløb i
projektet Læringslokomotivet. Det er et nationalt udrulningsprojekt, som gennemføres i samarbejde
med kommunale ungdomsskoler og er støttet af Egmont Fonden.
I Læringslokomotivet gennemføres de intensive læringsforløb som campforløb af tre- eller fire-ugers
forløb, med eller uden overnatning, og de afvikles lokalt i forpligtende fællesskaber mellem ungdomsskolen og folkeskoler i kommunen.
Formålet med forløbene er at udvikle elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer og dermed understøtte, at eleverne vurderes uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse.
I 2017/18 har Læringslokomotivet været på skinnerne i 12 kommuner, og i 2018/19 vil disse 12 kommuner blive suppleret af yderligere seks, hvor ungdomsskolerne vil være ansvarlige for gennemførelse af et intensivt læringsforløb i regi af Læringslokomotivet.
Nærværende rapport evaluerer projektets første år og skal således medvirke til kvalificeret videreudvikling. Evalueringen midtvejs i projektperioden giver en viden om implementering af projektets delementer og resultater, som tydeliggør Læringslokomotivets potentiale og samtidig giver mulighed
for mindre justeringer, der kan sikre en succesfuld videre udrulning og øge mulighederne for en lokal
forankring af Læringslokomotivet efter projektperioden. Det er håbet og forventningen at også andre kan lære af erfaringerne.

5

2. KONKLUSIONER

6

Efter første gennemførelse af Læringslokomotivet af 12 ungdomsskoler i 12 kommuner står projektet for det første med en række meget overbevisende resultater og for det andet med en række meget konstruktive erfaringer med gode perspektiver for 2. generation af læringslokomotivet, som står
udmiddelbart foran igangsættelse. Organisatorisk bør følgende erfaringer fremhæves:
▪

▪

▪

▪

Det er lykkedes, at implementere og gennemføre Læringslokomotivet i 12 kommuner, og
herunder rekruttere såvel kvalificerede undervisere og det forventede antal elever i målgruppen – i alt ca. 240 elever. Dette er i sig selv en meget overbevisende udrulning og implementering, og ungdomsskolerne har fremvist deres vidtrækkende organisatoriske potentiale
på dette område.
Forud for gennemførelsen af campforløbene er der, i samarbejde med Metropol, gennemført et kvalificeret uddannelsesforløb – et i København og et i Viborg – for underviserne, som
skulle gennemføre de 12 lokale forløb. Alene udviklingen og gennemførelsen af disse 1. generations uddannelsesforløb efter planen, er en præstation, der bør bemærkes.
Alle 12 ungdomsskoler har etableret lokale konstruktive samarbejder, herunder økonomiske
modeller for lokal finansiering, med skoleforvaltninger og folkeskoler. Hertil kommer etableringen af lokale modeller for samarbejde om rekruttering og finansiering af personale. Den
praktiske løsning af disse organisatoriske udfordringer skal ikke overses.
Evalueringen har således vist, at der for så vidt angår Læringslokomotivets første år allerede
er etableret et solidt og konstruktivt samarbejde med folkeskoler i kommunerne, hvilket er
en meget central nøgle og afgørende platform for den videre udvikling af potentialerne i
projektet. Folkeskolernes lærere og ledelser har således også i vid udstrækning anerkendt
resultater og potentialerne og ønsker for langt hovedpartens vedkommende at fortsætte og
udvikle samarbejdet.

På baggrund af kendt forskning og viden er der forud for igangsættelsen af Læringslokomotivet blevet udviklet en programteori/indsatsteori. Denne er på lokale workshops i de 12 kommuner gennemgået, og gennemførelsen er blevet drøftet forud for igangsættelse. Evalueringen har efterfølgende vist at aktiviteter og planer i program- og indsatsteori langt overvejende er blevet efterstræbt samvittighedsfuldt af de involverede aktører i de 12 lokomotiver. Overensstemmelsen mellem teori og praksis har varieret mht. delelementer, hvilket vil fremgå af rapportens kapitler. Men
variationerne har i langt overvejende grad haft årsag i implementeringsmæssige udfordringer og kun
sjældent i manglende troskab over for planerne. Herved har Læringslokomotivet opnået en række
meget overbevisende indholdsmæssige resultater:
▪

▪

Samlet set er der sket en signifikant fremgang i elevernes præstationer i de tre faglige test
(læsetest, retskrivningstest og matematiktest), når man sammenligner resultaterne fra førtesten med eftertesten. Fremgangen kan identificeres på tværs af alle 4 forløbstyper og samtlige deltagende ungdomsskoler.
Samlet set kan der for størstedelen af de non-kognitive parametre identificeres signifikante
positive udviklinger blandt eleverne på Læringslokomotivet. Udviklingen kan identificeres
for samtlige forløbstyper. På forløbsniveau kan det konstateres, at elever, der har deltaget
på forløb med overnatning, på visse parametre generelt har udviklet sig signifikant mere,
end elever på forløb uden overnatning. Dette er samstemmende med kontaktlærernes vurdering som også vurderer den sociale og personlige udvikling højere blandt de elever der har
været på campforløb med overnatning.
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▪

▪
▪

▪

Evalueringen viser, at den forudsatte og forventede målgruppe af elever også var dem, der
blev rekrutteret (De deltagende elever har således været 1: Kognitivt inden for normalområdet, 2: Markant forsinkede i deres faglige standpunkt i dansk og matematik. 3: Har mistet
troen på at se sig selv i et uddannelsesperspektiv 4: Udviser en vilje til at forandre dette og
har forudsætninger for at deltage i campforløbet). Evalueringen viser desuden, at det ifølge
undervisere også er denne målgruppe, der er egnet til forløbet.
Deltagelse af både 7. og 8. klasses elever, piger og drenge har ifølge de centrale aktører fungeret godt og konstruktivt.
Baggrunden for resultaterne har været 12 velforberedte og velgennemførte camps med høj
intensitet, glæde og begejstring blandt eleverne samt høj tilfredshed blandt underviserne.
På de 12 camps det er det lykkedes, i alt overvejende grad, at følge de forberedte skemaer,
undervisningsplaner og indhold. Erfaringerne har ført til forslag om mindre justeringer, men i
alt overvejende grad fungerede planerne.
Det forberedte gennemgående arbejde med 7 karaktertræk har også for langt flertallet af
eleverne vist sig at være et meget konstruktivt redskab. Desuden har læringsgrundlaget vist
sig at være et konstruktivt samlende fundament for underviserne, også selvom det nogle
steder kunne have fungeret mere samlende. Den helhedsorienterede indsats med fokus på
både det faglige samt på personlige og sociale forudsætninger, fremhæves som vellykket og
velegnet. Desuden vurderes det at fungere godt og hensigtsmæssigt at der er fokus på både
dansk og matematik.

Efterforløbet, altså den vigtige indsats, der skal gennemføres af både elever og lærere efter campforløbene, er allerede fra begyndelsen af Læringslokomotivet blevet tildelt større fokus og prioritet, end
det har været tilfældet med flertallet af andre intensive læringsforløb i Danmark. Her har man i samarbejde med kontaktlærere og skoleledere erhvervet vigtige og konstruktive erfaringer:
▪

▪

Elevernes tilbagevenden til deres klasser markeres hensigtsmæssigt af, at de hjemvendte
elever holder et oplæg for hjemskoleklassen om deres erfaringer. Dette er et vigtigt element
i at signalere en forandring, når forløbet er vellykket – men også en risiko hvis det ikke bliver
vellykket. Eleverne skal sikres støtte og vejledning hertil, både på campen og af kontaktlæreren.
Evalueringen viser, at individuelle samtaler mellem elever og kontaktlærere nødvendige for
at fastholde en positiv udvikling hos eleven, ligesom de potentielt skaber en god lærer-elevrelation. Men flere oplever det som vanskeligt at finde tid og prioritere samtalerne. Flere lærere peger på, at det kræver en ledelsesmæssig prioritering, hvis forhåbningen om, at lærerne skal gennemføre det anbefalede antal samtaler, skal indfries. Flertallet af involverede
skoleledere er enige heri og ønsker at prioritere denne vigtige opfølgning.

Samlet set er det evalueringens vurdering, at omkring hver tredje elev har opnået et fagligt, personligt og socialt udbytte af deltagelsen, som kan få afgørende betydning for deres fremtidige skolegang. Denne vurdering baseres blandt andet på kontaktlæreres samlede vurderinger af de tilbagevendte elever samt kvalitative interview. Et eksempel herpå illustreres af følgende nøglecitat:
”Hun er gået fra at gå helt i baglås til meta-kognition: ’Jeg kan godt se, at det her ikke er så godt,
så gør vi sådan her i stedet’. Jeg har haft hende i 2 år, og jeg kan bare se, at der er sket et eller andet med hendes forhold til sig selv” – Kontaktlærer
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3. EVALUERINGENS
METODE

9

TILGANG OG METODE
Læringslokomotivets overordnede formål er at styrke de faglige, sociale og personlige kompetencer
hos elever i 7.-8. klasse, således at de bliver erklæret uddannelsesparate og minimum opnår karakteren 2 i deres 9.klasses afgangsprøver i dansk og matematik. For at opnå dette har elever i den relevante målgruppe deltaget intensive læringsforløb samt efterforløb på deres hjemskoler. Det sekundære formål med Læringslokomotivet har været at udvikle en organiseringsmodel til sikring af et intensivt læringsforløb af høj kvalitet, der kan udbredes til flere lokationer.
Der er i løbet af opstartsfasen blevet udviklet en indsatsteori, som er blevet tilpasset i samarbejde
med de lokale projekter særligt med henblik på organiserings- og implementeringsovervejelser. Indsatsteorien består af en række grundelementer, der forventes at danne de bedste rammer for elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.
Læringslokomotivet er, efter opfordring fra Egmont Fonden, bl.a. igangsat og udviklet på baggrund
af erfaringer fra andre intensive læringsforløb1. Med disse erfaringer som udgangspunkt udviklede
og tunede Ungdomsskoleforeningen og Ungdomsskolerne således en version 2.0 af intensive læringsforløb. Se mere herom på http://ungdomsskoleforeningen.dk/laeringslokomotivet.aspx. Indsatsens grundelementer er kort skitseret i figuren nedenfor.
Figur 1: Indsatsens grundelementer

Miljøskifte indebærer et nyt undervisningsmiljø samt nye undervisere og skolekammerater, og skal
medvirke til, at eleverne bryder med vante rammer, negative forestillinger og forventninger samt
onde spiraler med det formål, at eleverne får mulighed for at redefinere sig selv i et uddannelsesperspektiv. Intensitet og høj normering består bl.a. af ’morgen til aften’-skema, høj lærernormering,
bevidsthed om læringsstrategier og afvekslende undervisningsformer. Formålet er, at eleverne som
del af et intensivt læringsfællesskab oplever en stejl læringskurve og oplever at få udbytte af deres
indsats. Helhedsorienteret indsats dækker over fagfaglig undervisning (dansk og matematik), fokus
på personlige og sociale kompetencer samt gode vaner (søvn, kost og bevægelse). Struktur indebærer et fast grundskema, klare rammer og individuelle læringsmål med det formål, at eleverne kender

1

Se f.eks. Erfaringsopsamling om intensive læringsforløb. Epinion for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Januar 2016.
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rammerne for undervisningen, hvad der forventes af dem, og at de heraf bliver aktive deltagere i undervisningsmiljøet. Motiverede elever udgør elever med vilje til forandring og deltagelse, motivation
gennem nye relationer samt forældreopbakning, hvilket forventes at være en forudsætning for læring. Endeligt indeholder indsatsteorien elementet engagerede og fagligt dygtige voksne, der fungerer som rollemodeller for eleverne.
På ovenstående baggrund blev læringslokomotivets samlede indsats opdelt i fire hovedforløb og indsatsplaner/-teorier:
1. Undervisere uddannes og forberedes, således at de kan møde eleverne og gennemføre de
intensive læringsforløb.
2. Den rette målgruppe af elever visiteres, rekrutteres, forberedes og møder motiverede op.
3. Læringsforløbet gennemføres i overensstemmelse med udviklede koncept/metode, og eleverne gennemfører forløbet.
4. Efterforløb.
Figur 2: Indsatsplaner/-teorier

Disse fire sammenhængende hovedforløb har således været udgangspunktet for den nærmere udvikling og planlægning af indhold såvel som for gennemførelsen af- og for evalueringen af Læringslokomotivet.
I udgangspunktet skulle alle 12 ungdomsskoler følge samme plan og indsatsteori – dog med følgende
centrale variation:
▪
▪

Tre ungdomsskoler skulle gennemføre 3 ugers camp uden overnatning
Tre ungdomsskoler skulle gennemføre 3 ugers camp med overnatning
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▪
▪

Tre ungdomsskoler skulle gennemføre 4 ugers camp uden overnatning
Tre ungdomsskoler skulle gennemføre 4 ugers camp med overnatning

3.1.1 Evalueringens fokus
Formålet med evalueringen har været at følge og undersøge læringslokomotivets implementering,
samt om indsatsteorien virker som forestillet. Herunder om, og i hvilken grad, formålet forfølges
hensigtsmæssigt. I den sammenhæng har det været hensigten at se nærmere på variationer i udbytte af de fire forskellige campforløb.
For at undersøge virkningen af Læringslokomotivet er der taget udgangspunkt i en virkningsevaluering, som følger ovenstående indsatsteori for det samlede projekt og for de fire campmodeller på
baggrund af data fra de lokale delprojekter. Denne tilgang belyser foruden virkningen af indsatsen
også hvilke delelementer, der er hensigtsmæssige, for hvem de virker, og i fornuftigt omfang hvorfor
de virker.
Overordnet set har der været fokus på følgende evalueringskriterier:
▪

▪
▪
▪

Relevans og fidelitet: I hvilken grad er lokale målsætninger i overensstemmelse med overordnede målsætninger og prioriteringer? Følges de overordnede tilgange og metoder, som
er lagt ud?
Resultater og virkninger: Hvilke positive og eventuelt negative resultater og virkninger har
projekterne resulteret i?
Konsistens og målopfyldelse: I hvilken grad er projekternes målsætninger opfyldt både mht.
organisering, implementering, resultater og virkninger?
Tilfredshed og vurderinger: I hvilken udstrækning har de medvirkende undervisere, elever og
kontaktlærere været tilfredse med indhold, og hvordan vurderer de udbyttet?

3.1.2 Evalueringens forløb
Evalueringen har således fulgt projektets første generation bestående af 12 læringslokomotiver, der
blev iværksat af de 12 ungdomsskoler. Dataindsamlingen kan overordnet set inddeles i følgende fire
faser: opstartsfase, camp-startmåling, camp-slutmåling samt efterforløb. Faserne fremgår af nedenstående figur.
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Figur 3: Projekt- og evalueringsforløb

3.1.3 Datakilder, indsamlingsmetode og analysestrategi
Nedenfor ses en samlet oversigt over datakilder, indsamlingsmetode samt datagrundlag.
Figur 4: Oversigt over datakilder, indsamlingsmetode og datagrundlag

▪

▪
▪

▪

▪
▪

Kognitive og non-kognitive tests, som eleverne har taget umiddelbart inden det intensive
læringsforløb og efter. Disse danner grundlag for elevernes udvikling inden for matematik,
retskrivning, læsning og forskellige sociale og personlige kompetencer.
Webbaserede selvregistreringsskemaer udfyldt af projektlederne henholdsvis før og efter
det intensive læringsforløb. Alle 12 projektledere udfyldte skemaerne.
Webbaserede spørgeskemaer til undervisere (og andet personale) på de intensive læringsforløb henholdsvis før og efter forløbet. 47 af i alt 56 undervisere besvarede før-målingen (svarandel = 84%) og 43 undervisere besvarede efter-målingen (svarandel = 77%).
Webbaserede spørgeskemaer til elever, som de efter læringsforløbet blev bedt om at udfylde med hjælp fra deres forældre. 115 af i alt 230 elever besvarede spørgeskemaet (svarandel = 50%).
Spørgeskemaer til kontaktlærere fra hjemskolerne besvaret en måned til halvanden inde i
efterforløbet. 81 af i alt 144 kontaktlærere besvarede spørgeskemaet (svarprocent = 56%).
Kvalitative interviews med to grupper: 1) Ungdomsskoleleder, projektleder, 2-3 undervisere fra camp, 2 kontaktlærere fra en eller flere hjemskoler, og en skoleleder fra en hjemskole, 2) 5 elever med variation på køn og hjemskole, hvor det var muligt. Alle grupper var
ikke fuldtallige grundet frafald.
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Databehandlingen af det kvalitative datamateriale har taget udgangspunkt i metoden kvalitativ indholdsanalyse, der indebærer systematisk kategorisering af indhold i det kvalitative analyse-program
Nvivo. Her er interviewreferaterne systematisk kodet og kategoriseret. Udvalgte citater fremgår i
rapportens forskellige afsnit.
De indsamlede testdata, survey-data, selvregistreringsskemaer og andet data er analyseret og alt efter relevans vist i rapporten via frekvenstabeller, diagrammer etc. Analyserne giver også indblik i,
hvorvidt der er tendenser, der gør sig gældende på tværs af de enkelte forløbstypeler. Ligeledes er
det undersøgt, om der er en sammenhæng mellem de lokale projekters testresultater og målinger
fra det øvrige datamateriale.
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4. RESULTATER AF FAGLIGE
OG NON-KOGNITIVE
MÅLINGER
I dette kapitel præsenteElevernes kompetencer
res resultaterne af de
er forbedrede
kognitive test og non-kognitive målinger, som eleverne på Læringslokomotivet har gennemført
både før og efter forløElevernes faglige, sociale
og personlige kombene. Resultaterne vil
petencer er forbedrede.
præsenteres på et overEfter-test
ordnet niveau – dvs. på
tværs af de tolv specifikke
læringsforløb. Men der vil
også gås i dybden med
forskelle på tværs af de fire forløbstyper og de enkelte skoler i det omfang, der i disse forskelle er relevante indsigter.
Kapitlet knytter sig til det mål, der i indsatsteorien lyder: Elevernes kompetencer er forbedrede.
Først præsenteres resultaterne af de kognitive test og
derefter resultaterne af de non-kognitive målinger.
Afslutningsvist undersøges forholdet mellem de faglige og non-kognitive resultater.
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FAGLIGE TEST
I dette afsnit præsenteres og udfoldes resultaterne af de tre faglige test, som eleverne har gennemført både før og efter de intensive læringsforløb, i fagene dansk (læsning og retskrivning) og matematik.
Læringslokomotivet har anvendt Gyldendals webprøver, som er udarbejdet med udgangspunkt i undervisningsministeriets officielle skriftlige prøver. I dansk findes prøven til retskrivning for 7. klasse
på tre niveauer, og det har været Læringslokomotivets undervisere i dansk, der har vurderet hvilket
niveau, det har været hensigtsmæssigt, at de enkelte elever testes på. For at sikre sammenlignelighed er start og sluttest dog gennemført på samme niveau. Konkret har prøven omfattet en udfyldningsdiktat, en tekstdiktat og efterfølgende selvstændigt arbejde med sprog og sprogbrugsopgaver.
Læseprøverne har ét niveau og dækker over kompetenceområderne afkodning og tekstforståelse.
Prøven vurderer elevernes læsefærdigheder i forskellige typer tekster (herunder både skøn- og faglitteratur). Eleverne har skullet anvende forskellige læsestrategier som f.eks. punktlæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.
I matematiktest er der fokus på tre stofområder: tal og algebra; geometri og måling samt statistik og
sandsynlighed. Der er ingen tidsgrænse på opgaverne.
Det er undervisere fra de enkelte forløb, der har faciliteteret både start- og sluttest for deres respektive elever. Testresultater (andel rigtige svar i hver test for hver elev) er efterfølgende sendt til Epinion, der har samlet og renset testdata. Elever, der for et givent fagområde af den ene eller anden
årsag ikke har gennemført både før- og eftertest, er ekskluderet fra analysen2. I alt 228 elever har
svaret på mindst én test.
Udvikling før/efter
Resultaterne viser, at der på et overordnet plan er sket signifikante fremskridt for eleverne i alle tre
test. Som det fremgår af nedenstående figur, har elevernes niveaumæssige udgangspunkt været højest i læsetesten, hvor der på tværs af samtlige elever i gennemsnit er blevet svaret rigtigt på 59 % af
spørgsmålene i førtesten. I eftertesten er den gennemsnitlige andel rigtige svar steget til 74 %, hvilket vil sige, at der er sket en samlet stigning på 15 procentpoint. Der er sket en tilsvarende stigning i
resultaterne af retskrivningstesten (14 procentpoint).
Resultaterne for matematiktesten viser en udvikling på 19 procentpoint mellem før- og eftertest.
Dermed er udviklingen her en smule større end for de to andre fagområder. Dette bør dog formentlig ses i lyset af, at udgangspunktet (niveauet for førtesten) generelt har været væsentligt lavere i
matematiktesten (30 %) end i de to andre test. For som det vil fremgå senere i analysen, er der nemlig en tendens til, at elever, hvis faglige udgangspunkt er relativt lavt, også er mere tilbøjelige til at
forbedre deres præstationer i testene, sammenlignet med elever, hvis faglige udgangspunkt er relativt højt.

2

Elever, der ikke har gennemført før- og eftertest i alle tre fagområder, indgår fortsat i beregningsgrundlaget
for resultaterne af de test, som de har gennemført. Hvis en elev eksempelvis har gennemført læsetesten, men
ikke matematiktesten, så indgår eleven i beregningsgrundlaget for førstnævnte, men ikke for sidstnævnte.
Samtlige elever, der har gennemført før- og eftertest inden for mindst et fagområde, indgår i beregningerne af
den samlede udvikling.
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Figur 5: Andelen af korrekte svar i hhv. før- og eftertest
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Kilde: Faglige testresultater
Note: N=223-228

Ser man på den gennemsnitlige udvikling på tværs af de tre test i andelen af korrekte svar i hhv. førog eftertest, viser resultaterne, at der overordnet set er sket en fremgang på i alt 16 procentpoint
(se nedenstående figur). Splittes resultaterne op på forløbstype, så er udviklingen for de fire ugers
campforløb med overnatning større end de andre forløb. Her er der således en gennemsnitlig udvikling på 19 procentpoint.
At udviklingen er størst for elever, der har deltaget i forløb af netop denne type, er på den ene side
ikke overraskende. Disse forløb har været relativt længere og overnatningsbaserede, og det er på
den baggrund oplagt at forvente, at indsatsen her er relativt højere og mere intensiv end de tre andre forløbstyper. Men på den anden side, så er det på baggrund af resultaterne også klart, at længden og overnatningselementet ikke bør betragtes som nødvendige betingelser for høj faglig fremgang. Som det også fremgår af nedenstående figur, så er der nemlig målt en tilsvarende fremgang
blandt elever på forløb af tre ugers varighed uden overnatning (18 procentpoint).
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Figur 6: Difference i procentpoint mellem andelen af korrekte svar i hhv. før- og eftertest (gennemsnit på tværs af de tre
test) – fordelt på forløbstyper
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Note: N=53-60

En del af forklaringen på forskellen mellem de fire forløbstyper skal formentlig snarere findes på skoleniveau. Som det fremgår af nedenstående figur, så er der nemlig i et vist omfang tale om, at enkeltstående skoler trækker en relativt stor del af det samlede fremskridt inden for de to højest scorende forløbstyper. Blandt forløbene på tre uger uden overnatning er det således især resultaterne
fra Aabenraa (med en samlet fremgang på 23 procentpoint), der driver fremgangen, mens det for
forløbene på fire uger med overnatning især er resultaterne fra Herning (med en samlet fremgang på
28 procentpoint), der driver udviklingen.
Figur 7: Difference i procentpoint mellem andelen af korrekte svar i hhv. før- og eftertest (gennemsnit på tværs af de tre
test) – Fordelt på kommuner
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Kilde: Faglige testresultater
Note: N=15-20
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Elevernes faglige udgangspunkt
Omvendt lader det ikke til, at forskellene i testresultater på tværs af forløbstyper er drevet af, at
elevgrundlaget (fagligt set) har været forskelligt på de forskellige forløbstyper. Faktisk er der ingen
signifikant forskel på det faglige udgangspunkt på tværs af de fire forløbstyper.
Figur 8: Andelen af korrekte svar i førtest (gennemsnit på tværs af de tre test) – fordelt på forløbstyper
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Ser man til gengæld på et overordnet niveau på sammenhængen mellem elevernes udgangspunkt på
den ene side og elevernes udvikling på den anden side, viser der sig en tendens. Som det fremgår af
nedenstående figur, så er der nemlig en signifikant sammenhæng mellem netop disse parametre.
Figuren angiver elevernes testbaserede udgangspunkt (gennemsnitlige andel af rigtige svar i de tre
førtest) på Y-axen og elevernes samlede udvikling (gennemsnitlige forskel mellem andelen af rigtige
svar mellem hhv. før- og eftertest i procentpoint).
Tendenslinjens negative hældning indikerer, at elever, der ved forløbets begyndelse har haft et relativt lavt fagligt udgangspunkt sammenlignet med andre elever på Læringslokomotivet, er tilbøjelige
til at udvikle sig mere end elever, der har haft et relativt højt fagligt udgangspunkt. Det er vigtigt at
understrege, at der er tale om en statistisk tendens. Der er således også tilfælde, hvor elever med et
relativt lavt fagligt niveau ikke har rykket sig særlig meget – og omvendt. Der er dog tale om en tendens, der også er dokumenteret i andre intensive læringsforløb (se eksempelvis Forskningsrapport
DrengeAkadamiet 20173).

3

http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2017/10/Resultatsrapport-DA17-2.pdf
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Figur 9: Forholdet mellem elevernes faglige udgangspunkt (gennemsnit på tværs af de tre førtest) og udvikling i procentpoint (gennemsnit på tværs af de tre test)
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Kilde: Faglige testresultater
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Tendensen kan yderligere udfoldes ved at kategorisere elevernes faglige udgangspunkt i percentiler
og sammenligne den faglige udvikling på tværs af kategorierne. I nedenstående tabel er førtestresultaterne kategoriseret i tre sådanne kategorier – nemlig de elever, hvis resultater i førtestene har tilhørt hhv. den laveste, midterste eller øverste andel af testresultaterne på Læringslokomotivet.
Tabel 10: Difference i procentpoint mellem andelen af korrekte svar i hhv. før- og eftertest fordelt på kategoriseret udgangspunkt i de tre førtest (baseret på 0,33- og 0,66-percentiler).

UDGANGSPUNKT
(på baggrund af andel rigtige svar i førtest)

UDVIKLING

Laveste tredjedel

Midtersete tredjedel

Øverste tredjedel

Læsetest

24%

15%

5%

Retsskrivningstest

20%

14%

8%

Matematiktest

23%

17%

16%

Kilde: Faglige test
Note: N=54-88

Som det fremgår af tabellen, ses tendensen, som beskrevet ovenfor, igen for hvert af de tre fagområder. Tendensen ses særligt ved læsetesten og retskrivningstesten, hvor det især er de elever, der
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har haft et relativt lavt eller middelmådigt udgangspunkt, der har forbedret deres testscore. Eksempelvis har de elever, der i deres førtest af læsefærdigheder har ligget i den laveste tredjedel, i gennemsnit forbedret deres testresultater med 24 procentpoint, mens udviklingen blandt elever, hvis
udgangspunkt har ligget i den højeste tredjedel, i gennemsnit har forbedret deres testresultater med
5 procentpoint.
I matematik er der en tilsvarende tendens, når man kigger på den laveste tredjedel. Det er således
også blandt disse elever, at den gennemsnitlige udvikling har været størst. Men sammenlignet med
de to danskfaglige områder, så har elever, hvis udgangspunkt i matematik har tilhørt den øverste
tredjedel, rykket sig næsten ligeså meget (16 procentpoint) som elever, hvis udgangspunkt har tilhørt den midterste tredjedel (17 procentpoint).
Med andre ord indikerer resultaterne, at læringslokomotivet først og fremmest formår at flytte de
elever, der begynder forløbet med et relativt lavt fagligt udgangspunkt. Omvendt er det i mindre
omfang lykkedes at flytte elever, der begynder forløbet med et relativt højt fagligt udgangspunkt –
især når det gælder de to danskfaglige områder.

Opsamling
Samlet set er der sket en signifikant fremgang i elevernes præstationer i de tre faglige test, når man
sammenligner resultaterne fra førtesten med eftertesten. Fremgangen kan identificeres på tværs af
alle forløbstyper og samtlige deltagende ungdomsskoler.
Der er resultatmæssige variationer på tværs af de fire forløbstyper, men variationerne bør ikke alene
opfattes som et udtryk for effekter af særlige forløbsrelaterede kendetegn (tre eller fire uger med
eller uden overnatning). Forskellen på forløbsniveau drives nemlig i højere grad af enkelte skoler,
hvor elevernes faglige udvikling ifølge testresultaterne har været særlig stor.
Variationerne på tværs af forløbstyperne bør derimod ikke opfattes som et udtryk for forskelligartede elevgrundlag (forstået som elevernes faglige udgangspunkt). Det faglige udgangspunkt har
nemlig været ganske ensartet på tværs af forløbene.
Ser man til gengæld samlet set på, hvilke elever der har oplevet størst fremgang i de faglige test, er
der en tendens: Elever, hvis resultater i de respektive førtest har tilhørt den laveste tredjedel, har
generelt oplevet en større fremgang end elever, hvis resultater i førtesten har tilhørt den øverste
tredjedel. Dette gælder inden for alle tre fagområder, men især i læse- og retskrivningstestene.
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NON-KOGNITIVE MÅLINGER
I Læringslokomotivets læringsforløb er der, udover arbejdet med elevernes faglige forudsætninger,
også blevet arbejdet med elevernes personlige og sociale forudsætninger. I dette afsnit præsenteres
og udfoldes resultaterne af de non-kognitive målinger, som eleverne har gennemført både før og efter de intensive læringsforløb. Disse har til formål at måle eventuel personlig og social udvikling
blandt eleverne.
Resultaterne er baseret på et spørgeskema, hvori der er blevet opstillet i alt 11 validerede spørgsmålsbatterier, der fra forskellige vinkler spørger ind til elevernes selvopfattelse vedrørende personlige og sociale parametre. Besvarelserne fra både før- og eftermålingen er for hvert spørgsmålsbatteri blevet omregnet til 11 indeks – dvs. skalaer, der afspejler det overordnede tema for de respektive spørgsmålsbatterier. Den interne validitet for de elleve indeks (dvs. den interne statistiske sammenhæng imellem indeksenes bestanddele) er efterfølgende kontrolleret. På baggrund af analysen
er det konkluderet, at ni ud af de 11 indeks kan betragtes som statistisk valide. Udviklingen i de belyste egenskaber er således opgjort ved forskellen i skalascoren mellem før- og eftermålingen på indeks, der repræsenterer følgende ni sociale og personlige parametre:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Indre motivation
Ydre motivation
Selvregulering og -kontrol
Vedholdenhed
Selvtillid
Samarbejdsevne og social intelligens
Nysgerrighed
Selvindsigt 1
Selvindsigt 2

Det er undervisere fra de enkelte forløb, der har faciliteteret både start- og slutmåling for deres respektive elever. Resultaterne er efterfølgende behandlet og analyseret af Epinion. I alt 212 elever
har besvaret både før- og eftermålingen.
Udvikling før/efter
Resultaterne af de non-kognitive målinger viser, at eleverne på Læringslokomotivet har udviklet sig
på de fleste af de målte sociale og personlige parametre. For syv ud af de ni parametre kan der således registreres en signifikant udvikling, mens forskellen mellem før- og eftermålingerne for parametrene selvindsigt 2 og ydre motivation ikke er statistisk signifikante.
Som det fremgår af nedenstående figur, så er den største udvikling sket ved det parameter, der knytter sig til elevernes vedholdenhed. Dette resultat er i tråd med de resultater man har set på eksempelvis DrengeAkademiets intensive læringsforløb, hvor man tilsvarende har målt udviklingen af de
deltagende elevers non-kognitive forudsætninger. DrengeAkademiets måling af de non-kognitive
forudsætninger er ganske vist ikke fuldstændig sammenlignelig med målingen af deltagerne på Læ-
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ringslokomotivet. Men det er alligevel værd at bemærke, at den største udvikling i DrengeAkademiets måling også her er registreret på parameteret vedholdenhed (Forskningsrapport DrengeAkadamiet 20174).
Figur 11: Udviklingen i de non-kognitive målinger før/efter forløbet
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Udover vedholdenhed kan der registreres signifikant fremgang for de non-kognitive parametre nysgerrighed, selvtillid, selvindsigt 1, indre motivation samt samarbejdsevne og social intelligens. For et
enkelt parameter viser målingen en signifikant negativ udvikling, nemlig selvregulering og -kontrol.
Det er vanskeligt at forklare, hvorfor udviklingen for netop dette parameter er negativ. Men en mulig forklaring er, at Læringslokomotivets læringsgrundlag i mindre grad har arbejdet med elevernes
selvregulering og -kontrol og i højere grad med mere ”opbyggelige” karaktertræk såsom selvtillid og
nysgerrighed – hvilket da også underbygges af, at fremgangen på netop disse parametre er relativt
høj.
Når resultaterne opdeles på forløbstype, er der særligt to pointer, der er værd at fremhæve. Jf. nedenstående figur fremgår det for det første, at vedholdenhed (på trods af relative forskelle på tværs
af forløbstyperne) for alle fire forløbstyper er det non-kognitive parameter, hvor eleverne har flyttet
sig mest. Dette indikerer således, at forløbene – uanset type – i særlig høj grad har bidraget til at udvikle eleverne på dette parameter.
For det andet fremgår det, at elever på forløb med overnatning har rykket sig signifikant mere end
elever på forløb uden overnatning, når det gælder parametrene indre motivation, samarbejdsevne
og social intelligens samt selvindsigt 1. At overnatningselementet er en betydelig faktor for elevernes udvikling i de non-kognitive målinger stemmer godt overens med det, der er blevet givet udtryk
for i flere af de kvalitative interviews. Her bliver overnatningselementet nemlig fremhævet, som en

4

http://www.loekkefonden.dk/WP/wp-content/uploads/2017/10/Resultatsrapport-DA17-2.pdf
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vigtig faktor til at arbejde med netop de sociale og personlige faktorer. Dels beskrives overnatningselementet nemlig som en metode til komme bag elevernes ”maske” i sociale relationer, hvilket gør
det lettere at arbejde konkret og konstruktivt med elevernes sociale forudsætninger. Og dels gives
der udtryk for, at flere elever har oplevet det som en personlig bedrift i sig selv at være væk hjemmefra så længe.
Figur 12: Difference mellem scoren i hhv. før- og eftermåling – fordelt på forløbstyper
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Elevernes non-kognitive udgangspunkt
Ligesom det har været tilfældet for udviklingen i de faglige test (jf. afsnit 4.1), afhænger elevernes
udvikling i de non-kognitive målinger også i et vist omfang af deres non-kognitive udgangspunkt inden forløbets begyndelse. Som det fremgår af nedenstående tabel, gælder det således for otte ud
har tilhørt den nederste tredjedel.
Tabel 13: Absolutte difference mellem andelen af korrekte svar i hhv. før- og eftertest fordelt på kategoriseret udgangspunkt i de tre førtest (baseret på 0,33- og 0,66-percentiler).

UDGANGSPUNKT
(på baggrund af score i førmåling)
Laveste
tredjedel

Midtersete
tredjedel

Øverste
tredjedel

Vedholdenhed

,89

,16

-,16

Selvindsigt 1

,86

,36

-,04

Selvindsigt 2

,81

,28

-,20

Selvtillid

,76

,40

,03

Nysgerrighed

,71

,60

,05

Indre motivation

,69

,37

-,28

Samarbejdsevne og social intelligens

,58

,27

-,25

Ydre motivation

,26

-,22

-,35

Selvregulering og -kontrol

-,05

-,15

-,45

UDVIKLING

Kilde: Non-kognitive målinger
Note: N=30-147

Igen er det især værd at bemærke udviklingen i målingerne af elevernes vedholdenhed, hvor den
største udvikling (0,89 point) er sket for elever, hvis vedholdenhedsscore i førmålingen har været i
den laveste tredjedel. Forskellen er størst for parameteret vedholdenhed, men udviklingen for elever
med et relativt udgangspunkt (laveste tredjedel) er signifikant større end udviklingen for elever med
et relativt højt udgangspunkt (øverste tredjedel) for følgende parametre: vedholdenhed, selvindsigt
1, selvindsigt 2, selvtillid, nysgerrighed, indre motivation, samarbejdsevne og social intelligens samt
ydre motivation. For selvregulering og kontrol er tendensen anderledes i den forstand, at elever hvis
udgangspunkt har været i den laveste tredjedel har haft en mindre negativ udvikling end elever, hvis
udgangspunkt har været i den øverste tredjedel.
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Sammenhæng mellem kognitive test og non-kognitive målinger?
Det er derudover blevet undersøgt, om der kan identificeres en statistisk sammenhæng mellem udviklingen i de faglige test og udviklingen de non-kognitive målinger. Der kan på den baggrund ikke
identificeres en statistisk sammenhæng mellem de faglige og non-kognitive målinger. Det kan således ikke konkluderes, at elever, der eksempelvis har vist høj fremgang i de faglige test også har udviklet sig relativt mere end andre elever på de non-kognitive parameter.
Nedenfor vises et eksempel på denne manglende sammenhæng. Her er elevernes faglige udvikling i
læseprøven udtrykt på X-aksen mens elevernes udvikling i det non-kognitive parameter indre motivation er udtrykt på Y-aksen. Som det fremgår af figuren, er tendenslinjens hældning næsten
vandret, hvilket indikerer, at der ikke er en systematisk statistisk sammenhæng mellem de to udviklingsmål. Et tilsvarende billede gør sig gældende for forholdet mellem samtlige faglige test og
samtlige non-kognitive mål.
Figur 14: Forholdet mellem elevernes udvikling i hhv. læsetest og indre motivation
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Kilde: Faglige og non-kognitive testresultater
Note: N=211

Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om en mangel på statistisk sammenhæng. Som det
også fremgår af ovenstående eksempel, kan der identificeres flere tilfælde, hvor eleven har rykket
sig både fagligt og non-kognitivt (øverste højre hjørne af koordinatsystemet), ligesom der kan identificeres tilfælde, hvor eleven ikke har rykket sig i hverken de faglige eller non-kognitive målinger (midten af koordinatsystemet). Det må blot konstateres, at der med de mål, der er anvendt i denne evaluering ikke er basis for at konkludere en statistisk sammenhæng mellem de faglige test og non-kognitive målinger for Læringslokomotivets elever.
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Opsamling
Samlet set kan der for størstedelen af de non-kognitive parametre identificeres signifikante positive
udviklinger blandt eleverne på Læringslokomotivet. Udviklingen kan identificeres for samtlige forløbstyper, mens den statistiske usikkerhed er for stor til at kunne drage generelle konklusioner på
skoleniveau.
På forløbsniveau kan det dog konstateres, at elever, der har deltaget på forløb med overnatning, på
visse parametre generelt har udviklet sig signifikant mere, end elever på forløb uden overnatning.
Dette resultat stemmer godt overens med indsigterne fra de kvalitative interviews, hvor flere undervisere har givet udtryk for, at overnatningselementet giver særligt gunstige vilkår til arbejdet med
netop de non-kognitive forudsætninger.
Det er endvidere blevet undersøgt, om der kan identificeres en sammenhæng mellem elevernes udvikling i hhv. de faglige test og de non-kognitive målinger. Det er dog ikke på baggrund af disse analyser grundlag for at konkludere, at der er en statistisk sammenhæng mellem de to målinger.
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5. UNDERVISERNES
BAGGRUND
Der har i Læringslokomotivets indsatsteori været
højt fokus på at rekruttere kompetente undervisere med den rette faglige baggrund jf. indsatsteorien. Nedenfor gennemgås undervisernes
faglige profil og erfaringer
med intensive læringsforløb.

Rekruttering

Undervisere med rette
faglige baggrund rekrutteres

Kapitlet knytter sig til det
mål, der i indsatsteorien
lyder: Undervisere med rette faglige baggrund rekrutteres.
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FAGLIG PROFIL
81 % af underviserne er uddannet lærer, hvoraf godt en tredjedel af disse har en efteruddannelse
eller overbygning. 6 % er uddannet pædagog, hvoraf en tredjedel af disse har en efteruddannelse
eller overbygning. Kategorien andet (13 %) dækker bl.a. over pædagogisk assistent, socialrådgiver,
unge- og familie-coach samt cand.mag. i pædagogik.
Figur 15: Undervisernes uddannelsesmæssige baggrund.
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(kandidat, master, diplom eller lign.)
Andet

Note: N=47

I nedenstående figur er undervisernes uddannelsesmæssige baggrund opdelt på de fire forløbstyper.
Den største forskel ses mellem underviserne på de to dagscamps. Alle undervisere på fire ugers
dagscamps er læreruddannede, mens dette gør sig gældende for halvdelen af underviserne på tre
ugers dagscamp. Overordnet set er størstedelen af underviserne inden for hver forløbstype læreruddannet.

Figur 16: Undervisernes uddannelsesmæssige baggrund. Fordelt på forløbstype.
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60 % af underviserne arbejder på en ungdomsskole, og 26 % arbejder på en folkeskole. Andet-kategorien (13 %) dækker bl.a. over pensionister og selvstændige.
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Figur 17: Undervisernes beskæftigelsesstatus.
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Ved opdeling på forløbstype fremgår det, at 3 ugers dagscamp er den eneste forløbstype, hvor der
ikke er benyttet undervisere, der arbejder på folkeskoler. Studerende er udelukkende benyttet på
fire ugers camps med overnatning. På de resterende to forløbstyper er der benyttet en forholdsvis
stor koncentration af undervisere fra folkeskoler (henholdsvis 44 % og 45 %). Det generelle billede
viser, at de fleste undervisere til dagligt arbejder på en ungdomsskole uanset forløbstype.
Figur 18: Undervisernes beskæftigelsesstatus. Fordelt på forløbstype.
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ERFARINGER
40% af underviserne på Læringslokomotivet har tidligere undervist på et intensivt læringsforløb, hvilket forstås som en intensiv og fokuseret indsats, der er målrettet børn og unge med læringsvanskeligheder.
Figur 19: Har du tidligere undervist på et intensivt læringsforløb? Intensive læringsforløb skal her forstås som en intensiv
og fokuseret indsats, der er målrettet børn og unge med læringsvanskeligheder.
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Som det fremgår af Figur 20, har en større andel af underviserne på fire ugers camp med overnatning tidligere undervist på et intensivt læringsforløb (60%) relativt til underviserne fra de andre forløbstyper (27%-33%).
Figur 20: Har du tidligere undervist på et intensivt læringsforløb? Intensive læringsforløb skal her forstås som en intensiv
og fokuseret indsats, der er målrettet børn og unge med læringsvanskeligheder. Fordelt på forløbstype.
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Alt i alt har underviserne relevante uddannelsesmæssige baggrunde, hvoraf 81% har en læreruddannelse og langt de fleste til dagligt arbejder på en ungdomsskole eller folkeskole. Derudover har 40%
tidligere undervist på et intensivt læringsforløb. Det fremgår altså, at der for så vidt angår undervisernes baggrund blev rekrutteret fagligt kompetente undervisere med relevante faglige baggrunde
til Læringslokomotivet. Der er hermed heller ikke nogen af variationerne i undervisernes faglige baggrunde, der kan forklare variationerne i testresultaterne eller de non-kognitive resultater på de lokale læringslokomotiver.
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6. UDDANNELSESDAGENE
I dette kapitel præsenteres
resultaterne af spørgeskemaundersøgelser med underviserne på Læringslokomotivet
omhandlende uddannelsesdagene forinden campen.
Denne kvantitative afdækning af uddannelsesdagene
suppleres af resultaterne fra
kvalitative interviews med
undervisere og projektledere.

Undervisere deltager
i uddannelsesforløb

Undervisere
kvalificeres til at
kunne yde en
helhedsorienteret
indsats over for
eleverne.

Kapitlet knytter sig til det mål, der i indsatsteorien lyder: Undervisere deltager i uddannelsesforløb.
Først præsenteres indholdet af og deltagelsen i uddannelsesdagene. Dernæst præsenteres undervisernes
oplevede udbytte af uddannelsesdagene, efterfulgt af
forbedringspotentialer. Afslutningsvist præsenteres
overførbarheden til planlægning og gennemførsel af
camp-forløbet.
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Forinden Læringslokomotivets opstart afvikledes et uddannelsesforløb af seks dages varighed. Uddannelsesforløbet blev udviklet af Metropol, og havde til formål at klæde underviserne på, til at varetage undervisningen på det intensive læringsforløb. I løbet af uddannelsesdagene erhvervede underviserne kompetencer til understøttelse af deres virke før og under campforløbet. Alle skoler fik 4
pladser på uddannelsesforløbet. Deltagelse blev italesat som obligatorisk.
Uddannelsesdagene har været opdelt i tre faser af hver to dages varighed. I løbet af de indledende
to dage blev der sat fokus på menneskesyn, tilgange og modeller som narrativ psykologi, relationspædagogik og læringsstile. Her præsenteredes underviserne også for ”De syv karaktertræk” og arbejdet med personlige og sociale kompetencer. Disse kurser har til formål at give underviserne redskaber til, at komme så tæt på elevernes forståelser og fortællinger som muligt. De efterfølgende to
dage havde fokus på mål, evaluering og vejledning af eleverne. Her fik underviserne kurser i intensiv
læring og synlig læring, herunder læringsmål, aktiviteter og successkriterier. De sidste to dage handlede om, hvordan underviserne kunne skabe de bedste betingelser for, at eleverne kunne opnå deres mål, samt føre successen fra Læringslokomotivet videre efter forløbet.
70 % af underviserne har deltaget i alle de seks uddannelsesdage, der har været afholdt før camp
forløbet. 24 % har deltaget i 2-5 uddannelsesdage, mens de resterende 6 % ikke har deltaget i uddannelsesdagene. Flertallet har dermed fået indsigt i og erhvervet de tiltænkte kompetencer, der
skal kvalificere dem til at yde en helhedsorienteret indsats over for eleverne. Kun få undervisere har
ikke deltaget i undervisningsdagene. Disse undervisere risikerer dermed et manglende kendskab til
det fælles sprog, der etableres før og under campforløbet. Derudover har de ikke fået samme mulighed for at tage del i udvekslingen af viden og erfaringer omkring intensive læringsforløb.
Figur 21: Hvor mange uddannelsesdage har du deltaget i? (spørgsmål kun stillet til undervisere)
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UDBYTTE
Underviserne udtrykker, at uddannelsesdagene har været præget af god stemning, behagelige rammer samt god struktur. Underviserne har generelt fået et stort udbytte af sparring med kollegaer fra
hele landet og vidensdeling med kommuner, der tidligere har afholdt lignende camps. De udtrykker
desuden, at der har været et godt fællesskab, samvær og samarbejde blandt deltagerne på uddannelsesdagene.
Yderligere nævnes det, at underviserne på uddannelsesdagene har været dygtige, og givet god information omkring camp-forløbets indhold, form og rammer. Underviserne har særligt været glade for
den åbne dialog og fleksibilitet på uddannelsesdagene.
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En væsentlig pointe fra den kvalitative dataindsamling udgør tilfredsheden med de syv karaktertræk,
der har bidraget til at etablere et fælles sprog blandt undervisere og elever før og under campforløbet. De syv karaktertræk udgør en væsentlig del af camp-forløbet. Det var derfor vigtigt for underviserne at blive tilstrækkeligt bekendte med denne terminologi i løbet af uddannelsesdagene.
”Det var godt med de 7 karaktertræk og positiv psykologi – det kunne vi jo ikke
have været foruden. Det var jo vigtigt at arbejde sig ind i den terminologi”
(Underviser).
Underviserne, der har deltaget i én eller flere af uddannelsesdagene (94 % af underviserne), giver
udtryk for, at uddannelsesdagene har givet dem inspiration og viden (jf. figur 22). De har særligt fået
inspiration til, hvordan man kan arbejde med elevernes styrker (21 % har angivet i høj grad og 57 %
har angivet i nogen grad). Flere undervisere nævner i den kvalitative dataindsamling, at de tester
eleverne forinden campforløbet, således at de kan forberede sig på hvilke elever, de skal undervise.
Her bliver det klart, at eleverne har forskellige styrker og udfordringer, hvorfor det er vigtigt at tilrettelægge undervisningen efter individuelle behov.
”Vi havde 14 dage inden camp. Vi havde en informationsdag, hvor […] vi holdte
eleverne lidt længere, så de kunne blive testet og så lærerne kunne blive lidt
forberedt på, hvem der kom”
(Projektleder).
Underviserne har derudover fået mulighed for at vidensdele og sparre med undervisere på de andre
intensive læringsforløb (21 % har angivet i høj grad og 50 % har angivet i nogen grad). Flere af underviserne har tidligere deltaget i intensive læringsforløb (jf. tidligere kapitel om lærernes baggrund).
Undervisningsdagene udgør dermed en platform for deling af den erfaring og viden, underviserne
har med sig i bagagen.
Figur 22: I hvilken grad har uddannelsesdagene givet dig (kun dem, der har deltaget i uddannelsesdagene):
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Til trods for den bredde tilfredshed med inspiration til, hvordan man arbejder med elevernes styrker,
oplever flertallet af underviserne mangel på viden og erfaring med materialer og læringsaktiviteter,
der tilgodeser forskellige læringsstile i undervisningen. 43 % har svaret, at de i mindre grad og 16 %
har svaret at de slet ikke har opnået indsigt i sådanne materialer og læringsaktiviteter på uddannelsesdagene.
Nogle underviserne på de lokale camps oplever dog også, at have fået god inspiration til sociale aktiviteter. De har været glade for det praktiske arbejde med mulighed for afprøvning af forskellige øvelser såsom billedløb. Derudover har det givet et godt udbytte at se filmklip og sætte fokus på de pædagogiske indgangsvinkler, der let glemmes i hverdagen. Mange nævner særligt oplæggene ved undervisere fra Drengeakademiet som et godt input på uddannelsesdagene. Her blev der sat fokus på
arbejdet med de 7 karaktertræk. De 7 karaktertræk er et eksempel på konkrete værktøjer, der kunne
anvendes direkte i camp-arbejdet, hvilke der generelt har været stor positiv respons på.
Figur 23: I hvilken grad oplever du, at uddannelsesdagene har forberedt dig til at kunne planlægge og gennemføre
camp?
I høj grad

9%

I nogen grad

66%

I mindre grad

18%

Slet ikke

7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Note: N=44

Jf. Figur 23 har 9 % af underviserne, der har deltaget i uddannelsesdagene, oplevet, at uddannelsesdagene i høj grad har forberedt dem til at kunne planlægge og gennemføre camp. Størstedelen af
underviserne (66 %) har oplevet, at uddannelsesdagene i nogen grad har forberedt dem, mens 18 % i
mindre grad har oplevet, at uddannelsesdagene har forberedt dem. Resultaterne tyder derfor på, at
der er forbedringspotentialer i uddannelsesdagene (dette uddybes i det efterfølgende afsnit).
Figur 24: I hvilken grad oplever du, at uddannelsesdagene har forberedt dig til at kunne planlægge og gennemføre
camp? Fordelt på forløbstype.
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Særligt blandt underviserne på fire ugers camps, er der potentiale for forbedring af uddannelsesdagene (jf. figur 24). Flertallet af underviserne på 4 ugers dagscamp (56 %) oplevede i nogen grad, at
uddannelsesdagene havde forberedt dem til at kunne planlægge og gennemføre camp-forløbet,
mens 33 % har oplevet at være blevet forberedt i mindre grad. Blandt underviserne på 4 ugers camp
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med overnatning oplevede hver fjerde slet ikke at være blevet forberedt, mens 33 % oplevede at
være blevet forberedt i mindre grad. 42 % oplevede i nogen grad, at uddannelsesdagene forberedte
dem, mens ingen af underviserne på 4 ugers camp med overnatning har oplevet, at uddannelsesdagene i høj grad klædte dem på til at planlægge og gennemføre camp-forløbet.

FORBEDRINGSPOTENTIALER
Underviserne har påpeget flere forbedringspotentialer til uddannelsesdagene, der vil klæde dem
bedre på, til at kunne yde en helhedsorienteret indsats over for eleverne. Forbedringspotentialerne
vil blive præsenteret i det følgende.

6.2.1 Større materialebank med bredere fagligt spænd
Flertallet af underviserne har efterspurgt yderligere materialer og inspiration, der tilgodeser forskellige læringsstile i undervisningen (jf. tidligere afsnit). Dette kommer til udtryk i den kvalitative dataindsamling, hvor flere undervisere nævner begrænsningerne ved den omtalte materialebank.
”Det var meget begrænset, hvad vi kunne hente fra den materialebank” (Underviser).
Flere undervisere har nævnt, at indholdet i materialebanken og uddannelsesdagene generelt var
uinspirerende, da de allerede var bekendt med dette fra læreruddannelsen. De efterspurgte særligt
fag-faglig sparring tiltænkt et intensivt læringsforløb samt respekt for deres virke som undervisere.
”Der var for megen almen viden for en underviser i 2017”(Underviser).
”Man skal have respekt for, at det er folk, der er vant til at undervise. Man underviste i pædagogiske grundmodeller [på uddannelsesdagene]. Der kan man sige for vores vedkommende, at vi behandler projektet med meget større respekt end det. Det faglige niveau var ikke godt nok til kurserne” (Underviser).

Mange undervisere mener, at det faglige niveau i materialet og indholdet på uddannelsesdagene
med fordel kunne have været højere. Således vil underviserne have et bedre grundlag for at tilgodese målgruppens behov, samt sikre muligheden for et bredere fagligt spænd på camp-forløbene.
Specifikt efterspurgte flere undervisere materialer målrettet ordblinde, og viden om ordblindes behov og hjælpemidler f.eks. AppWriter.

6.2.2 Mere praksisnært, mindre konceptuelt
Mange undervisere har efterspurgt mere konkret indhold, der kan bruges direkte i undervisningen
på camp-forløbene. Mange var af den opfattelse, at der lå et færdigudviklet plug-and-play undervisningsmateriale klar til anvendelse på camp-forløbene. Det kom derfor bag på dem, at de selv skulle
bruge tid på at udarbejde et praksisnært program på baggrund af det begrænsede materiale.
”I starten fik vi af vide, at 80 % lå klappet og klart – I skal bare køre. Og det var
måske 20 %, der lå klart. […] Vi fik udviklet det undervejs med andre skolers lærere. Men jeg havde forestillet mig, at det lå klart; mandag skal I lave det her,
tirsdag, det her. Det gjorde der ikke” (Underviser).
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Flere undervisere efterspørger konkrete eksempler på metoder, aktiviteter og praktisk anvendelse af
teori, der har vist sig at virke i intensive læringsforløb. Ønsket om konkrete forslag til aktiviteter i undervisningen opvejes ift. den påskønnede frihed til at tilrettelægge undervisningen efter eget velbefindende. Aktiviteterne bør derfor udelukkende udgøre forslag og ikke krav til undervisningen for at
sikre bibeholdelsen af de frie rammer i camp-forløbene.
”Der var en frihed til selv at bestemme hvordan undervisningen skulle være. Det
blev ikke presset ned over os” (Underviser).
”Men vi kunne godt savne nogle flere forslag, hvor man kunne gå ind og blive
inspireret. Vi havde meget frie rammer” (Underviser).
Underviserne italesætter også behovet for mere praksisnært indhold i relation til de syv karaktertræk. Karaktertrækkene udgør en væsentlig del af konceptet og terminologien i det intensive læringsforløb. Man fik ganske vist en god indføring og øvelser i arbejdet med karaktertrækkene, men
flere efterlyste mere af det. Herunder mere fokus på, hvordan der kobles mellem de syv karaktertræk og den konkrete praksis, navnligt hvordan man arbejder med dem fra dag til dag og italesætter
dem over for eleverne.

6.2.3 Lokal udarbejdelse af camp-forløb
I forlængelse af behovet for udarbejdelsen af praksisnært materiale, har underviserne efterspurgt tid
til lokal udarbejdelse og planlægning af camp-forløbene. Strukturen med kursusdage og vidensdeling
på tværs af faggrupper er givende for underviserne, men de har også brug for tid til at koordinere
aktiviteter fra dag til dag i deres camp-teams.
”Jeg synes, at de oplæg, vi havde især i starten, var gode. Men jo tættere man
kom på [camp-forløbene], jo sværere var det at følge med, fordi man hellere
ville sidde og koordinere” (Underviser).
”Jeg synes godt, vi kunne have brugt nogle kursusdage på bare at sidde og
planlægge nogle ting” (Underviser).
Nogle undervisere på camp-forløbene kendte hinanden i forvejen, mens andre skulle arbejde sammen med helt nye kollegaer. Derfor efterspørges det, at de sidste uddannelsesdage ligger tidsmæssigt længere væk fra camp-forløbet, således at underviserne har tid til at planlægge derefter. Dog
har ikke alle lokale grupper tid til forberedelse udover uddannelsesdagene, og andre efterspørger
derfor tid på uddannelsesdagene til at arbejde i de lokale camp-teams frem for faggrupper.
”Intentioner med vidensdeling er fint, men der var ikke tid nok til lærerne, så de
kunne gøre det” (Underviser).

OVERFØRBARHED TIL PLANLÆGNING OG GENNEMFØRELSE AF
CAMP
Relativt få undervisere mener, at de er blevet tilstrækkeligt forberedt af uddannelsesdagene. Halvdelen af underviserne har kun i mindre grad anvendt viden fra uddannelsesdagene på camp, og flere
har efterspurgt større pædagogisk, didaktisk og fagspecifik viden, samt mulighed for sparring med
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eksperter og fagkonsulenter. De efterspørger derudover plug-and-play materiale og praktiske øvelser til fordel for overvægten af teoretiske oplæg på uddannelsesdagene.
Efter campforløbet er underviserne blevet spurgt til i hvilken grad, de har anvendt viden fra uddannelsesdagene i undervisningen på camp. Her svarer 7 % af underviserne i høj grad og 40 % i nogen
grad. Ligeledes har godt halvdelen af underviserne i mindre grad anvendt viden fra uddannelsesdagene i undervisningen på camp. Dette vidner om, at indholdet af uddannelsesdagene ikke har været
tilstrækkeligt.
Figur 25: I hvilken grad har du anvendt viden fra uddannelsesdagene i din undervisning på camp?
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Særligt blandt underviserne på tre ugers camp med overnatning, er der potentiale for forbedring af
uddannelsesdagenes indhold (jf. figur 26). 64 % af underviserne fra denne modeltype har kun i mindre grad anvendt viden fra uddannelsesdagene i deres undervisning.
Figur 26: I hvilken grad har du anvendt viden fra uddannelsesdagene i din undervisning på camp? Fordelt på forløbstype.
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Af de undervisere, der har anvendt viden fra uddannelsesdagene på camp, noterer 33 %, at de i høj
grad, og 45 %, at de i nogen grad, har benyttet viden fra uddannelsesdagene til at arbejde med elevernes styrker (jf. Figur 27). 20 % af underviserne oplever, at de i høj grad, og 43 % oplever, at de i
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nogen grad, har benyttet materialer og læringsaktiviteter, der tilgodeser forskellige læringsstile. 13
% oplever i høj grad, og 48 % i nogen grad, at have benyttet viden fra uddannelsesdagene til at vejlede elever til at nå deres mål.
Figur 27: I hvilken grad har du under afvikling af camp-forløbet benyttet din viden fra uddannelsesdagene til følgende?
(kun dem der i en eller anden grad har anvendt viden fra uddannelsesdagene)
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67 % af underviserne manglede i en eller anden grad viden eller erfaring under camp-forløbet, som
med fordel kunne have indgået i uddannelsesdagene (jf. Figur 28). 30 % oplevede i mindre grad mangel på viden eller erfaring, 30 % oplevede manglen i nogen grad og 7 % manglede den i høj grad.
Dette vidner om, at der er potentiale for forbedring af indholdet af uddannelsesdagene, der kan understøtte underviserne i deres ’dag til dag’-arbejde på camp.
De undervisere, der har angivet, at de i mindre, nogen, eller høj grad manglede viden eller erfaring
under camp-forløbet udtrykker, at de manglede mere forberedelsestid og praktiske øvelser. Som alternativ til overvægten af teoretiske oplæg på uddannelsesdagene, efterspørger de praksisnære eksempler og aktiviteter. Ligeledes efterspørger de større pædagogisk, didaktisk og fagspecifik viden
(f.eks. læsestrategier og en læringstrappe, der tager udgangspunkt i elevernes første prøve) og mulighed for sparring med eksperter og fagkonsulenter.
Figur 28: I hvilken grad manglede du viden/erfaring under camp-forløbet, som med fordel kunne have indgået i uddannelsesdagene?
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Det er udelukkende undervisere fra 4 ugers camps med overnatning, der udtrykker, at de i høj grad
mangler viden eller erfaring, der kunne have indgået i uddannelsesdagene (svarende til 17 % af underviserne på omtalte forløbstype). Samtidig oplever 25 % af underviserne på netop denne forløbstype slet ikke denne manglende viden eller erfaring. Omkring hver femte underviser på 3 ugers
camps oplever slet ikke manglende viden eller erfaring under camp-forløbene. Dog oplever 20 % af
underviserne på 3 ugers dagscamp og 33 % af underviserne på 3 ugers camp med overnatning i nogen grad denne manglende viden eller erfaring.
Figur 29: I hvilken grad manglede du viden/erfaring under camp-forløbet, som med fordel kunne have indgået i uddannelsesdagene? (fordelt på forløbstype)
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7. PLANLÆGNING OG
FORBEREDELSE
I dette kapitel præsenteres
resultaterne af spørgeskemaundersøgelser med underviserne på Læringslokomotivet
omhandlende planlægning
og forberedelse til camp.
Denne kvantitative afdækning af forberedelsen suppleres af resultaterne fra kvalitative interviews med undervisere og projektledere

Forberedelse

Undervisere klargør
materiale og lokaler,
planer for forløbet
og får kendskab til
eleverne.

Kapitlet knytter sig til det mål, der i indsatsteorien lyder: Undervisere klargør materiale og lokaler, planer
for forløbet og får kendskab til eleverne.
Først præsenteres undervisernes oplevelse af den afsatte forberedelsestid. Dernæst præsenteres indholdet af forberedelsen, efterfulgt af samarbejdet på
tværs af camp-teams. Derefter præsenteres undervisernes selvrapporterede vurdering af parathed til
camp. Afslutningsvist præsenteres forbedringspotentialerne til planlægningen og forberedelsen.
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FORBEREDELSESTID
Mange undervisere var af den opfattelse, at der lå et færdigudviklet undervisningsmateriale og
camp-forløb klar til anvendelse. Men udover uddannelsesdagene har alle undervisere brugt yderligere tid på planlægning af og forberedelser til camp. Forberedelsestiden inden camp har derfor været mere omfattende, end de fleste havde regnet med.
”Da jeg sagde ja fik jeg af vide, at der var materialer tilgængelige. Men der har
mere eller mindre ikke været noget brugbart. Der har været meget mere forberedelse end forventet” (Underviser).
73 % af underviserne har brugt en hel arbejdsuge eller derover på planlægning og forberedelser. Kun
6 % af underviserne har begrænset planlægningen til 1-2 dage, mens en fjerdedel har brugt over ti
dage.
Figur 30: Hvor meget tid har du samlet set brugt på planlægning af og forberedelser til camp (eksklusiv uddannelsesdagene)?
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Særligt blandt underviserne på fire ugers dagscamp har forberedelsestiden været omfattende. 56 %
af underviserne på denne forløbstype har brugt over 10 dage på planlægning af og forberedelse til
camp. Samtidig har de resterende 44 % af underviserne fra denne forløbstype kun brugt 1-4 dage på
planlægningen. Blandt underviserne på 4 ugers camp med overnatning, har 27 % brugt over 10 dage
på forberedelse. Med 17 % og 9 %, er 3 ugers dagscamp og 3 ugers camp med overnatning dermed
de forløbstypeler, hvor færrest undervisere har brugt over 10 dage.
Figur 31: Hvor meget tid har du samlet set brugt på planlægning af og forberedelser til camp (eksklusiv uddannelsesdagene)? Fordelt på forløbstype.
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Flere undervisere oplever at få tildelt tid til forberedelse fra deres skoleledelse. Dette har bidraget til
et velorganiseret og gennemtænkt camp-forløb, idet underviserne har kunne planlægge programmet i detaljen.
”Det har været fantastisk, fordi vores leder har givet os tid til at forberede det
her på en ordentlig måde. Det er det, der har givet succes, fordi alt har været
planlagt ned til mindste detalje” (Underviser).
Dog har ikke alle undervisere fået tid til forberedelse. Nogle har prioriteret at bruge deres fritid eller
sommerferie på forberedelsen, idet de har haft en følelse af ejerskab og ansvar overfor forløbet. De
har dermed haft lyst til at sikre, at det forløber optimalt.
”Jeg har brugt flere uger i august [på forberedelse]. Man har haft et ejerskab.
Vi har følt det som vores projekt, hvor man har lyst til at give alt hvad man har”
(Underviser).
Andre undervisere har måtte stille sig tilfreds med begrænset forberedelsestid, og en dag-til-dag eksekvering af programmet med løbende justeringer på campen. Disse undervisere efterspørger faglig
forberedelse forinden fremtidige intensive læringsforløb.
”Der var ikke tid til forberedelse. Det har været for lidt. Meget mere faglig forberedelse inden vil være nødvendigt” (Underviser)
Figur 32: I hvilken grad har du haft mulighed for at forberede dig under camp-forløbet sammen med dine kolleger? Her
tænkes på forberedelse til undervisning og/eller andre aktiviteter med eleverne på camp.
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Efterspørgslen efter mere forberedelsestid skyldes særligt det faktum, at underviserne har haft
svært ved at forberede sig undervejs i camp-forløbet. Godt halvdelen af underviserne oplever, at de
kun i mindre grad har haft mulighed for at forberede undervisning og aktiviteter med kollegaer under camp-forløbet. 30 % oplever i nogen grad, og 16 % oplever i høj grad, at de har haft mulighed
herfor, mens 5 % slet ikke mener, at de har haft muligheden.
Fælles for de undervisere, der slet ikke mener, at de har haft tid til forberedelse under camp er, at
de alle kommer fra en fire ugers camp med overnatning. 43 % af de resterende undervisere på 4
ugers camp med overnatning mener, at de i mindre grad, har haft mulighed for forberedelse under
camp-forløbet. På tre ugers camp med overnatning oplever flertallet af underviserne kun i mindre
grad, at de har haft mulighed for at forberede sig under camp-forløbet. Resultaterne tyder derfor på,
at overnatning på camp har bidraget til, at underviserne har mindre tid til forberedelse undervejs.
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Figur 33: I hvilken grad har du haft mulighed for at forberede dig under camp-forløbet sammen med dine kolleger? Fordelt på forløbstype.
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Flere undervisere oplever, at strukturen og rammen for camp-forløbet er på plads, mens de må forberede de konkrete aktiviteter i undervisningen undervejs. Dette har de fleste ikke haft mulighed for
at gå i detaljen med i forberedelsen, hvorfor det må gøres fra dag til dag på camp. Flere oplever dog
dette som en løsning i mangel på bedre, og efterspørger mere tid til forberedelse inden camp.
”Hvornår forberedte i undervisning?” (Interviewer).
”Det blev i etaper mens campen kørte. Strukturen var der, men hvad der skulle
fyldes ud, skulle vi få gjort. Aktiviteterne, bevægelse i undervisning med videre
fordelte vi imellem os. Vi skiftedes til at stå for noget af det. Jeg synes det fungerede fint. Men noget mere forberedelse før start kunne være godt” (Underviser).

FORBEREDELSENS INDHOLD
Eftersom dette er første gang, at Læringslokomotivet afholdes, oplever mange undervisere og projektledere, at der ligger meget arbejde i forberedelsen og planlægningen af camp-forløbenes indhold. Der skal i bund og grund etableres en ny skole indeholdende koncept, vision, skema, aktiviteter, materialer, lokaler etc.
”Vi har brugt meget tid. Vi skulle lave en ny skole. Det gør man ikke fra den ene
dag til den anden. 95 % af tiden gik med det. Og så skulle vi også planlægge undervisningen” (Underviser).
Nogle undervisere oplever, at forberedelsen til camp har været svær, fordi man ikke helt har vidst
hvad der ventede. De anerkender, at det er første gang, Læringslokomotivet afholdes, hvilket kan
bidrage til forklaringen på forvirringen og tvivlen omkring indholdet og forberedelsen. Dog anbefales
det dermed også, at der fremover afsættes god tid til forberedelse og planlægning af camp-forløbets
indhold.
”Forberedelsen var lidt i blinde, fordi vi jo ikke helt vidste hvad der ventede”
(Underviser).
”Der var lidt tvivl om, hvad der forventes, at vi underviste eleverne i. Det var
pludselig ikke meget tid vi havde at gøre godt med” (Underviser).
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Figur 34: I hvilken grad har følgende aktiviteter/elementer indgået i din planlægning af og forberedelser til camp?
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Flertallet af underviserne (68 %) oplever, at indholdet af forberedelsen i høj grad indbefatter planlægningen af teammøder. Dette uddybes i det efterfølgende afsnit.
Derudover oplever 66 % af underviserne, at de i høj grad har brugt forberedelsestid på udvælgelse af
egne materialer, der tilgodeser målgruppens behov. De resterende 34 % oplever, at de i nogen grad
har brugt forberedelsestid på udvælgelse af egne materialer. Dermed har alle underviserne i høj eller
nogen grad anvendt egne materialer i camp-forløbets indhold. Samtidig udgør udvælgelsen af materialer fra materialebanken den aktivitet, hvor færrest har angivet høj tilslutning (19 %). 26 % af underviserne oplever i mindre grad, og 17 % oplever slet ikke at have anvendt udvælgelsen af materialer fra materialebanken i deres planlægning af camp-indholdet. Årsagerne hertil vurderes forskelligt.
Nogle vurderer at det skyldes (jf. tidligere afsnit om forbedringspotentialer), at materialebanken indeholdt begrænsede mængder relevant materiale. Andre vurderer, at man i materialebanken med
fordel kan arbejde med præsentationen og overskueligheden af det tilgængelige materiale. Der er
angiveligt meget relevant og godt materiale i banken nu. Med bedre mulighed for overblik kunne
flere måske finde egnet materiale.
Praktiske aktiviteter som print, kopiering, indretning og indkøb indgår også som en væsentlig del af
forberedelsen til camp. 55 % af underviserne oplever i høj grad, og 34 % i nogen grad, at praktisk
klargøring af materialer indgår i forberedelsen til camp. 32 % af underviserne oplever i høj grad, og
38 % i nogen grad, at praktisk forberedelse af lokaler og forplejning indgår i forberedelsen til camp.
Disse aktiviteter indgår ofte i starten af forberedelsen, idet underviserne skal klargøre lokalerne og
materialer til undervisningen.
”Det var meget det praktiske til at starte med. Vi skulle slæbe møbler etc. Vi
mødtes nogle gange og snakkede om, hvordan vi gerne ville undervise og hvad
vi skulle undervise i” (Underviser).
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Forberedelse af undervisning på baggrund af testresultater er den aktivitet som flest undervisere har
angivet, at de slet ikke har anvendt (36 %) Samtidig angiver 23 % af underviserne i høj grad at have
anvendt testresultaterne i forberedelsen. Disse undervisere oplever det som et godt pejlemærke, og
en påskønnet indsigt i elevernes niveau forinden camp-forløbets opstart. De oplevede dermed at
kunne forberede materialer og aktiviteter, tilrettelagt elevernes individuelle behov.
”Herefter testede vi dem i de udvalgte områder. Det var rigtig rart, at vi havde
en uge før eleverne kom til at gøre de her materialer klar til dem” (Underviser).
Underviserne har både adgang til elevernes testresultater samt deres ansøgninger til det intensive
læringsforløb. De har dermed grundlag for en god indsigt i elevernes profiler. De fleste undervisere
oplever dog, at når eleverne bliver taget ud af deres vante kontekst og rolle i deres folkeskoleklasse,
ændrer deres rolle og dermed deres udfordringer sig også. Testresultater og ansøgninger er derfor
ofte ikke videre relevante for underviserne. Underviserne vil hellere møde eleverne personligt, og
dermed give dem plads til, at fortælle deres egen historie. Dette oplever underviserne også som værende bedre for eleverne selv.
”Vi havde fået papirer, der var udfyldt, ansøgningen. Eleven har været med til
at udfylde en side og læreren en anden. Men tit er sådan nogle beskrivelser ud
fra klassens perspektiv, men når vi har dem i en anden kontekst så er det anderledes. Så det var ikke noget vi kunne bruge så meget. Det var rigtig godt, at vi
havde et møde herude hvor vi mødte eleverne. Fik sat et ansigt på dem. Og de
gik glade derfra” (Underviser).

SAMARBEJDE OG FÆLLES FORBEREDELSE
Mange undervisere har grundigt forberedt camp-forløbet i fællesskab med deres camp-team, og oplevet et godt og konstruktivt samarbejde. Over halvdelen af underviserne har brugt 13 timer eller
derover på teammøder og fælles forberedelse med kollegaer fra camp-forløbet. Heraf har hele 45 %
brugt over 15 timer. Alle har brugt minimum fire timer på fælles forberedelser, hvoraf knap en tredjedel har brugt 10-12 timer, 9 % har brugt 7-9 timer, mens relativt få (6 %) har brugt 4-6 timer.
”Vi havde et enormt fint samarbejde. Vi vidste 100 % hvor vi havde hinanden
henne” (Underviser)
Figur 35: Hvor mange timer har du cirka brugt på teammøder og fælles forberedelse med kollegaer fra camp-forløbet?
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Blandt underviserne på campforløb med overnatning, har hhv. 73 % (3 ugers camp) og 60 % (4 ugers
camp) af underviserne brugt minimum 13 timer på teammøder og fælles forberedelse. På 3 ugers
dagscamp har den ene halvdel af underviserne brugt 7-12 timer, mens den anden halvdel har brugt
over 15 timer. På 4 ugers dagscamp har 22 % brugt 4-6 timer (og udgør dermed den campmodel
hvor flest har brugt færrest timer på fælles forberedelse), mens 22 % brugt over 15 timer.
Figur 36: Hvor mange timer har du cirka brugt på teammøder og fælles forberedelse med kollegaer fra camp-forløbet?
Fordelt på forløbstype.
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Flere undervisere oplever, at få tildelt tid til at planlægge i samarbejde med deres camp-team. Dette
opleves også blandt undervisere, der kommer fra forskellige skoler – hvorfor der muligvis er endnu
større behov for at blive bekendt med nye kollegaer.
”Vi har fået tid forud for til at planlægge de her ting. Vi skulle lave det her forløb sammen, have et fælles udgangspunkt. Vi er helt nye, vi kender ikke hinanden, og skal samarbejde. Men det fik vi nu god tid til at samarbejde om” (Underviser)
På nogle skoler, hvor der ikke er afsat tilstrækkelig tid til, at underviserne kan planlægge forløbet i
fællesskab, oplever underviserne, at der har været en implicit antagelse af, at underviserne kunne
samarbejde. Her medgiver projektledere, at man burde have prioriteret tid til at underviserne kunne
lære hinanden at kende forinden det nære samarbejde på camp-forløbet.
”Der var en implicit antagelse om, at vi allerede var rystet sammen inden. Men
vi har jo hentet mange eksternt” (Underviser)
”Vi skulle have prioriteret sociale arrangementer for personale” (Projektleder)
Underviserne har en klar opfattelse af, at det er en fordel, at camp-teamet kender hinanden på forhånd – og muligvis arbejder på samme skole. Dette for at sikre, at underviserne nemmere kan finde
tiden til fælles forberedelse, samt danne grobund for et godt samarbejde på camp-forløbet. Dog er
dette en opvejning mod det faktum, at skoler, der har flere lærere på camp-forløb, i den givne periode, mangler lærer-ressourcer i folkeskolen.
”Vi havde én fællesdag [til forberedelse]. Så det er heldigt, at vi er fra samme
skole og arbejder ved siden af hinanden. Vi har lavet mere forberedelse [end
den ene dag, der var afsat]” (Underviser)
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”Det fortæller noget om sammensætningen af personale. Det er vigtigt, at vi
kommer fra samme skole. Selvfølgelig efterlader det et hul på vores normale
skole” (Underviser)
Flere undervisere nævner også, at de afsætter tid til fælles forberedelse under camp-forløbet. Dette
ofte for at kompensere for det faktum, at de ikke har nok tid til fælles forberedelse forinden. De oplever dog også, at det fungerer godt med løbende planlægning. Det giver underviserne mulighed for
løbende sparring i den reelle kontekst af læringsforløbet, hvilket bidrager til en praksisnær og målgruppe-fokuseret tilgang til undervisningen. Underviserne kender allerede eleverne, deres udfordringer og behov, og kan planlægge dag-til-dag undervisning derefter.
”Hver tirsdag fra 17.00-19.00 [under camp-forløbet] havde vi to timer alle fire
[undervisere] sammen. Det var helt vildt godt. Der kunne vi planlægge, hvad
der skulle ske de forskellige timer” (Underviser)

SELVRAPPORTERET VURDERING AF PARATHED TIL CAMP
Forinden camp-forløbet udtrykker underviserne generelt, at de føler sig forberedt til forløbet. 26 %
føler sig i høj grad forberedt, mens 68 % i nogen grad føler sig forberedt. Kun 6 % føler sig i mindre
grad forberedt til camp. Underviserne har en relativt klar ide om, hvilke emner de skal berøre, samt
hvilke aktiviteter, der skal indgå i undervisningen. Der er ikke nogen systematisk forskel på tværs af
forløbstypeler, snarere gør et lignende billede sig gældende for samtlige forløbstypeler.
”Når man først havde lavet værkstederne så var der ikke meget forberedelse.
Man vidste godt hvad man skulle igennem. Så det var ret nemt at gå til” (Underviser)
Figur 37: I hvilken grad føler du dig samlet set forberedt til camp-forløbet?
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Flere af de undervisere, der i nogen eller mindre grad føler sig forberedt til camp, udtrykker da også,
at man muligvis aldrig vil føle sig helt klar til at indgå i et nyt og uafprøvet læringsforløb. Graden af
parathed til camp vil afspejles, når de påbegynder forløbet. Her må underviserne drage på deres erfaring og virke som undervisere, for at overkomme uforudsete udfordringer.
”Jeg følte mig ikke 100 procent klar. Men det vil man aldrig. Man er der ikke
rigtigt før man er der første dag” (Underviser).
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Flere undervisere italesætter behovet for tilpasning og ageren i den specifikke kontekst – hvilket
man ikke kan forberede sig på med standardiserede modeller og rammer under uddannelsesdagene.
Her er det udelukkende de individuelle underviseres erfaring, der afgør udfaldet af situationen.
”Der er også noget med de her standardiserede former. Det man aldrig kan forberede sig på, er den konkrete setting. Du bliver nødt til at forholde dig til de
konkrete ting når de sker. Det kan du ikke skrive en general model på. Det er
der man må træde ind som lærer” (Underviser).
Efter camp-forløbet vurderede 26 % af underviserne Jf. Figur 38, at de i høj grad var tilstrækkeligt
forberedt. Flertallet (56 %) oplevede, at de i nogen grad var tilstrækkeligt forberedt, mens 19 % oplevede i mindre grad at være forberedt til camp-forløbet. Her må det igen erindres at der for det første
er grænser for hvor forberedt man kan være på ”det ukendte” og for det andet at der har været stor
variation i den tid der lokalt har været afsat til forberedelse.
Underviserne har flere års erfaring som undervisere, og flere har erfaring med andre intensive læringsforløb (jf. tidligere afsnit om lærernes baggrund). Underviserne har derfor en faglig ballast og
erfaring, som de kan trække på i gennemførelsen af camp-forløbet.
Figur 38: I hvilken grad var du tilstrækkeligt forberedt til camp-forløbet?
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Særligt blandt de undervisere, der har undervist på 3 ugers camp med overnatning, har der været en
følelse af, i mindre grad at være forberedt til camp-forløbet. 36 % af underviserne fra denne forløbstype har oplevet, at de i mindre grad var tilstrækkeligt forberedt, mens dette gør sig gældende for
10-14 % af underviserne på de tre andre forløbstypeler. Underviserne på 4 ugers camp med overnatning er dem, der har følt sig bedst forberedt. Her har halvdelen besvaret, at de i høj grad var tilstrækkeligt forberedt til camp-forløbet.
Disse variationer har antageligt ikke noget at gøre med camp modellerne, men afspejler lokale variationer i forberedelsestid kombineret med de enkelte underviseres egne forudsætninger og vurderinger. Alt i alt vurderes underviserne samlet set, at have været så parate som muligt under de givne
forudsætninger.
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Figur 39: I hvilken grad var du tilstrækkeligt forberedt til camp-forløbet? Fordelt på forløbstype.
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FORBEDRINGSPOTENTIALER
Underviserne påpeger flere forbedringspotentialer til planlægningen og forberedelsen af camp-forløbene, der vil forbedre klargørelsen af materialer, lokaler samt planer for forløbet med den specifikke målgruppe. Disse pointer understøtter og viderebygger forbedringspotentialerne for uddannelsesdagene (jf. tidligere afsnit). Planlægningen og forberedelsen følger umiddelbart efter uddannelsesdagene, hvorfor det er naturligt, at udfordringerne videregår til den næste fase i processen.
Forbedringspotentialerne til planlægningen og forberedelsen vil blive præsenteret i det følgende.

7.5.1 Udbygget undervisningsmateriale
Underviserne havde en forventning om, at der lå et færdigt undervisningsmateriale klar, som de
kunne bruge forberedelsestiden på at tilpasse målgruppen. Dog fremstår materialet ikke i et ønsket
omfang og format. Dette bidrager til en tvivl om, hvad det forventes, at eleverne undervises i.
”I starten fik vi af vide, at 80 % lå klappet og klart – I skal bare køre. Og det var
måske 20 %, der lå klart. … Vi fik udviklet det undervejs med andre skolers lærere. Men jeg havde forestillet mig, at det lå klart; mandag skal I lave det her,
tirsdag, det her. Det gjorde der ikke” (Underviser).
”Der var lidt tvivl om, hvad der forventes, at vi underviste eleverne i” (Underviser).
Underviserne har adgang til den omtalte materialebank, men oplever, at de selv skal finde hovedparten af de materialer, de skal bruge, samt vurdere hvad eleverne skal undervises i. Omfanget af materialet i materialebank er begrænset, hvorfor underviserne efterspørger en udbygning af denne. De
efterspørger materiale i form af et inspirationskatalog, hvorfra de kan hente inspiration til temaer i
undervisningen.
”Vi havde adgangen til selv at finde materialerne [i materialebanken]” Underviser).
50

”Men ikke alle materialerne. Vi har primært fundet vores eget” Underviser
Derudover efterspørger underviserne et mere praksisnært format af det fremsatte undervisningsmateriale. De efterspørger ”opskrifter” til aktiviteter, der er klar til at implementere i praksis på campforløbene. Sådanne aktiviteter vil forventeligt være tilpasset målgruppen og rammerne for det intensive læringsforløb. Derudover vil et sådan udbygget undervisningsmateriale spare de individuelle undervisere betydelig forberedelsestid.
”Vi troede vi fik en kasse, hvor man fik delegeret ting man skulle arbejde med: ’I
skal arbejde med plus. Her er opskriften’. Det kom aldrig. Vi endte med selv at
skulle opfinde det” (Underviser).

7.5.2 Mere forberedelsestid
En generel tendens blandt underviserne, (særligt dem, der udtrykker, at de kun i mindre grad er tilstrækkeligt forberedt til camp-forløbet), er, at de har brug for mere tid til forberedelse inden campforløbets opstart. De oplever forberedelsestiden forinden som værende meget begrænset. Campteams, der er sammensat af undervisere fra samme skole, har dermed haft en fordel, idet de har deres daglige gang i de samme lokaler og nemmere kan koordinere deres tid til forberedelse.
”Vi havde ingen tid til forberedelse” (Underviser).
”Vi havde én fællesdag. Så det er heldigt, at vi er fra samme skole og arbejder
ved siden af hinanden” (Underviser).
Flere undervisere nævner, at de har flere års erfaring som undervisere. De har dermed mulighed for
at drage på en faglig ballast og eget færdigarbejdede materiale. På trods af dette kræver undervisningen på det intensive læringsforløb planlægning og forberedelse – særligt grundet målgruppens
særlige behov. Det er ikke alle undervisere, der er vant til at arbejde med denne målgruppe, hvorfor
de efterspørger yderligere forberedelsestid.
”Selvom om nogle af os kommer med 20 års erfaring, så kan vi ikke bare hive
noget op af hatten. Det er en speciel målgruppe. Og pauserne [på camp] skulle
jo også gå til det sociale med eleverne.” (Underviser).
Derudover nævner flere undervisere, at der er et meget stramt program under camp-forløbet. Her
tager hverdagens udfordringer og praktiske aktiviteter over, hvorfor de ikke har tid til løbende planlægning og tilpasning af programmet. Derudover prioriterer de tid til sociale aktiviteter med eleverne, for at lære dem at kende og skabe en god stemning på campen. Derfor har underviserne ikke
mulighed for at afsætte tilstrækkelig tid til forberedelse under camp-forløbet.
”Jeg har brugt meget krudt på koordinatorrollen. Det indebærer at få tingene
til at fungere i huset, samarbejde med kontaktlærer. En masse praktiske ting.
Jeg har brugt for lidt tid til forberedelse før. Der var ikke tid til forberedelse. Det
har været for lidt. Meget mere faglig forberedelse inden vil være nødvendigt”
(Underviser).
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7.5.3 Tilpasning af camp-forløb til målgruppen
Målgruppen på Læringslokomotivet har nogle særlige udfordringer, som det er intentionen, at undervisere og elever kan arbejde med under det intensive læringsforløb. Der er afsat mere tid og flere
lærer-ressourcer per elev, hvorfor det er en oplagt mulighed for at gå mere i dybden med den enkeltes behov. Dog oplever flere undervisere, at der ikke er tilstrækkelig tid og mulighed for, at tilpasse
materiale og undervisning efter den enkelte. Snarere bliver eleverne skåret over en kam, på trods af,
at de givetvis har forskellige udfordringer og behov.
”De blev lidt kørt over en kam alle sammen. Nogle var måske mere fagligt udfordrede end andre” (Underviser).
Flere undervisere nævner derfor, at det vil være en fordel, hvis man er skarpere på elevernes faglige
niveau fra starten, således at undervisningen kan målrettes dette niveau. De efterspørger mere indsigt i elevernes faglige profil samt mere tid til, at tilpasse programmet til den rekrutterede gruppe af
elever.
”Jeg tænker, at man bør bruge mere tid med den gruppe man har samlet inden”
(Underviser).
Dog skal dette opvejes mod det faktum, at underviserne samtidig ønsker, at møde eleverne med friske øjne, og give dem mulighed for, at fortælle deres egen historie. I den nye kontekst og deres nye
rolle på campen, har de mulighed for at omskrive deres hidtidige historie om dem selv.
”Nogle kommer med en historie om at: ”jeg kan ikke finde ud af noget” – det
kan du faktisk godt” (Underviser).
”De fandt ud af ”jeg kan faktisk godt det her”. […] Det er også noget af det, Læringslokomotivet lægger op til” (Underviser).
”Det er en ren tavle. De kommer som de er og vi forholder os ikke til noget gammelt, og de kan skabe en ny identitet og være den de har lyst til” (Underviser).
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8. DEN RETTE MÅLGRUPPE
Målgruppen for Læringslokomotivet er 7. og 8. klasses-elever,
der opfylder følgende kriterier:
▪
▪
▪

▪

1) Elever, der er kognitivt inden for normalområdet.
2) Elever, der er markant forsinkede i deres faglige
standpunkt i dansk og matematik.
3) Elever, der har mistet troen på at se sig selv i et uddannelsesperspektiv, men som udviser en vilje til at
forandre dette.
4) Elever, der har forudsætninger for at deltage i
campforløbet og de tilhørende aktiviteter samt være
en del af et forpligtende fællesskab.

De deltagende elevers kendetegn samt visitations- og rekrutterings-processen gennemgås i det følgende.
Kapitlet knytter sig til det mål, der i indsatsteorien lyder: Den
rette målgruppe af elever rekrutteres, visiteres, forberedes og
møder op.

Rekruttering

.

Den rette målgruppe af elever rekrutteres, visiteres, forberedes og møder op
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HVAD KENDETEGNER DE ELEVER, SOM VAR MED PÅ CAMP?
Der har på de forskellige camps deltaget 15-22 elever, hvoraf 73 % udgjorde 8.klasses-elever og de
resterende 27 % udgjorde 7.klasses-elever. Antallet af 7.klasses-elever på de lokale læringslokomotiver har varieret mellem nul og 14 elever. Ift. køn har drengene været lidt overrepræsenteret med 58
% ift. de resterende 42 %, der udgør piger. Blot 8 % af eleverne er af anden etnisk baggrund end
dansk. Der har på alle camps deltaget 0-2 elever af anden etnisk baggrund bortset fra Læringslokomotivet i København, hvor 7 ikke-etnisk danske elever deltog. Der er ikke fundet sammenhæng mellem de ovennævnte karakteristika og elevernes test-resultater.
Figur 40: Elevernes baggrundskarakteristika
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Note: Data angivet af de 12 projektledere, N=238 elever.

Ift. de rekrutterede elevers faglige niveau vurderedes 85% at have markant forsinket faglig udvikling
i dansk og 77 % at have markant forsinket faglig udvikling i matematik. Andelen af elever med markant forsinket udvikling i henholdsvis dansk og matematik har fordelt sig mellem 40 %-100 % på de
lokale Læringslokomotiver. Der er ikke sammenhæng mellem andelen af elever med markant forsinket faglig udvikling og testresultaterne for de enkelte camps.
Figur 41: Hvor mange elever har markant forsinket faglig udvikling i dansk og matematik?
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Note: Data angivet af de 12 projektledere, N=238 elever.

Den store andel af elever med markant faglig forsinket udvikling er i overensstemmelse med de tiltænkte målgruppekarakteristika. Ligeledes var det tiltænkt, at eleverne kognitivt skulle være inden
for normalområdet. 91% af eleverne, der deltog på Læringslokomotivet, er vurderet til at ligge inden
for det kognitive normalområde. Fordelt på de lokale læringslokomotiver går andelen af elever inden
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for det kognitive normalområde fra 70% til 100%. Der er ikke fundet sammenhæng mellem andelen
af elever, der ligger inden for det kognitive normalområde og test-resultaterne.
Figur 42: Hvor mange af de visiterede elever, vurderer du, ligger på kanten eller uden for det kognitive normalområde
(generelle indlæringsvanskeligheder)?
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Note: Data angivet af de 12 projektledere, N=238 elever.

Overordnet set er 29% af eleverne vurderet til at være ordblinde. På de lokale læringslokomotiver
svinger andelen af ordblinde elever med 5% til 55%. På camp-forløbene var 74% af de ordblinde elever velkompenserede med IT-hjælpemidler, hvilket fordeler sig på 27% til 100% på de lokale læringslokomotiver. Gennem interviews har flere undervisere udtrykt, at det har været svært at udvikle ordblinde elever uden kendskab til ordblinde-hjælpemidler. Der er ikke sammenhæng mellem andelen
af ordblinde elever og testresultaterne.
Figur 43: Hvor mange elever vurderes at være ordblinde?
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Figur 44: Hvor mange af de ordblinde elever er velkompenserede mht. IT-hjælpemidler?
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Note: Data angivet af de 12 projektledere, N=238 elever (Figur 43), N=68 elever (Figur 44).

Hvorvidt eleverne har kendt hinanden og deres undervisere fra Læringslokomotivet forud for campforløbet er relevant for vurderingen af, om eleverne har oplevet et reelt miljøskifte. Som en del af
indsatsteorien, udgør miljøskifte en vigtig komponent i det intensive læringsforløb.
44% af underviserne kendte på forhånd én eller flere af de elever, de skulle undervise på camp.
Heraf kendte størstedelen (23%) én til to elever.
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Figur 45: Hvor mange af de elever, som skal deltage på camp, kender du på forhånd?
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På hver enkelt camp har der været rekrutteret elever fra 4-11 forskellige skoler og 8-14 forskellige
klasser. Gennemsnitligt kommer eleverne på hver camp fra 7,25 forskellige skoler og 11,42 forskellige klasser. Dvs. at en del elever har været på den intensive læringsforløb med en eller flere fra
samme skole eller klasse.
For flere elever har det været en forudsætning for deltagelse, at de kendte andre deltagere forud for
læringsforløbet. En elev udtrykker følgende: ”Grunden til at jeg havde lyst til det var, at en af mine
venner også skulle derhen. Ellers var jeg ikke taget derhen. Ellers ville det være lidt akavet bare at
komme over og ikke kende nogen. Det er lidt skræmmende.”
Dog har mange undervisere bevidst inddelt elever i hold således, at eleverne ikke arbejdede sammen
med dem, de på forhånd kendte. Generelt giver underviserne et indtryk af, at det ikke har været et
stort problem, at nogle af eleverne kendte hinanden forud for det intensive læringsforløb.:
” De blev ikke holdt fast i deres roller. Jeg oplevede det ikke som noget. Jeg tror,
at eleverne var indstillet på, at det ikke var det, som det skulle handle om på
campen. Jeg tænker, at det ikke har fyldt for dem. Det er ikke noget man skal
søge, men heller ikke være nervøs for” (Underviser).
Overordnet set har hverken underviserne eller eleverne givet udtryk for, at kendskab mellem elever
samt elever og lærere har mindsket elevernes oplevede miljøskifte og dermed forudsætninger for, at
eleverne kunne starte på en frisk og skabe en ny rolle. Hvordan rekrutterings- og visitations-processen har foregået er omdrejningspunktet for næste afsnit.

REKRUTTERING OG VISITATION
Rekruttering af elever til Læringslokomotivet har overordnet set foregået efter to modeller:
▪
▪

Tilbuddet blev meldt bredt ud f.eks. gennem plakater og opslag, således at interesserede
elever og deres forældre frit kunne ansøge om en plads på Læringslokomotivet.
Udvalgte elever, som klasselærere og/skoleledere vurderede som værende inden for målgruppen, blev præsenteret for Læringslokomotivet.

Ansøgning om deltagelse på Læringslokomotivet har foregået således, at elevens lærer, skoleleder,
eleven selv og dennes forældre skulle udfylde og underskrive et ansøgningsskema. Inddragelsen af
eleven og forældrene har haft til formål at gøre tilbuddets rammer forpligtende og synliggøre elevens egen vilje til forløbet.
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Lokale visitationsudvalg afgjorde på baggrund af indsendte ansøgninger og test-resultater hvilke elever, der fik tilbudt en plads på Læringslokomotivet i den givne kommune. Der var lagt op til at visitationsudvalgene bestod af fagkonsulenter fra forvaltningen, repræsentanter fra ungdomsskolen, repræsentanter fra folkeskolerne, repræsentanter fra UU og evt. andre relevante parter.
Jf. Figur 46 har rekrutteringsproceduren foregået efter model 2 som beskrevet ovenfor for halvdelen
af kommunerne, mens en tredjedel af kommunerne har benyttet model 1. Den samme kommune
kan gå igen i flere kategorier, da projektlederne har angivet op til to modeller, der bedst beskriver
deres rekrutteringsprocedure.
Mange teams fra ungdomsskolerne nævner i interviews, at langt de fleste elever, der ansøgte, var
blevet prikket på skulderen af deres lærere, som opfordrede dem til at søge om deltagelse i Læringslokomotivet. Modellen blev desuden ikke anset som problematisk blandt elever og forældre. De fleste forældre viste stor opbakning.
I 2 kommuner (17%) er det angivet, at muligheden for at deltage i Læringslokomotivet ikke blev præsenteret for alle elever, da ikke alle skoler ønskede at benytte tilbuddet. Én kommune har gennem
andet-kategorien skrevet, at ikke alle skoler ønskede at benytte tilbuddet, men at informationsmateriale blev sendt til alle forældre i målgruppen via e-boks, hvilket medførte, at skoler der i første omgang ikke ønskede at deltage i Læringslokomotivet alligevel indgik samarbejdsaftale. Flere nævner,
at det har været svært at ’sælge’ et nyt, ukendt projekt til nogle af folkeskolerne. Dette har flere
ungdomsskoler løst ved, at lade undervisere frem for ledere kommunikere med folkeskolerne.
Figur 46: Hvilke af følgende to udsagn passer bedst til jeres rekrutteringsprocedure?
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Da ungdomsskolerne skulle rekruttere elever, har mange haft fokus på aftabuisere tilbuddet samt at
gå bredt ud på skolerne, hvor de informerede hele klasser eller årgange. En projektleder har beskrevet det således: ”Vi gik bredt ud med det for at modvirke stigmatiseringen. Se det som fodboldskole
for dansk og matematik.”
Mange udtrykker, at informationer gennem fysisk fremmøde frem for tekst materiale har givet det
bedste udfald ift. at rekruttere ansøgere. Derudover har det særligt været givende at tale med lærere, der kender til elevernes udfordringer og kompetencer, frem for skoleledere. En projektleder
fortæller:
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”… generelt så rykker det at komme ud og snakke med lærere. Vi har fået nul
elever ud af at snakke med lederteams i telefon, men det at snakke med lærerteams, så sker der noget. Der kommer bare et led mere ind. Med for mange led,
så forsvinder der for mange informationer” (Projektleder).
Efter indledningsvis rekruttering af ansøgende elever skulle visitationsudvalgene udvælge de ansøgere, der skulle deltage på Læringslokomotivet. Der har indgået repræsentanter fra ungdomsskolerne og folkeskolerne i alle visitationsudvalg. Derudover har repræsentanter fra UU og fagkonsulenter fra forvaltningen indgået i størstedelen af de lokale visitationsudvalg. Desuden har der i en tredjedel af visitationsudvalgene været inddraget andre relevante parter, hvilke består af PPR og en lederkonsulent. Visitationsudvalgene har hermed i høj grad bestået af de parter, der på forhånd var
opfordret til at inddrage.

Figur 47: Hvilke repræsentanter sad i visitationsudvalget?
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Note: Data angivet af de 12 projektledere

Som det fremgår af nedenstående figur har visitationsudvalgene generelt haft stort fokus på de på
forhånd givne målgruppekarakteristika i visitationsprocesserne. Dette indebærer fagligt forsinkede
elever, der ligger inden for det kognitive normalområde, har mistet troen på sig selv, men har udvist
vilje til at forandre dette samt har de nødvendige forudsætninger for at være i et forpligtende fællesskab.
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Figur 48: Hvilke fem udvælgelseskriterier vil du nævne som de vigtigste?
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Note: Data angivet af de 12 projektledere

Desuden har 67% svarende til otte ungdomsskoler taget særlige lokale hensyn i visitationsprocessen
således, at de er gået på kompromis ift. at visitere den ønskede målgruppe. Dette indebærer bl.a. at
flere ungdomsskoler ikke havde nok ansøgere til at kunne udvælge, men i stedet måtte medtage alle
ansøgerne.
Figur 49: Er der taget særlige lokale hensyn i visitationsprocessen, som har betydet, at I er gået på kompromis med ønskerne til målgruppen?
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Note: Data angivet af de 12 projektledere

Gennem interviews med projektledere, undervisere, skoleledere og kontaktlærere er de elever, der
får det bedste udbytte af læringslokomotivet beskrevet som fagligt udfordrede elever med brug for
et lærings- og selvtillidsboost, men er modtagelige over for læring samt motiveret og engageret i for-
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løbet. Særligt elevernes motivation, der indgår i indsatsteorien, er noget flere har nævnt som et særlig vigtigt kriterie i visitations-processen, da det spiller en meget stor rolle for elevernes udbytte af
tilbuddet.
Derudover har flere projektledere og undervisere ønsket mere information om eleverne, da det vil
lette arbejdet med udvælgelse af elever inden for målgruppen. Dog påpeges det omvendt at være
en fordel at have mindst mulig information om eleverne forud for camp-forløbet således, at det er
muligt at møde eleverne fordomsfrit på det intensive læringsforløb.
Alle projektledere har inden camp-forløbet vurderet, at de udvalgte elever i høj eller nogen grad repræsenterede den ønskede målgruppe. Ligeledes har alle projektledere efter camp-forløbet udtrykt,
at de rekrutterede elever i høj eller nogen grad lå inden for den forventede målgruppe.
Figur 50: I hvilken grad vurderer du, at de udvalgte
elever repræsenterer den ønskede målgruppe?

Figur 51: I hvilken grad viste de rekrutterede elever sig
at ligge inden for den forventede målgruppe?
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Overordnet set synes den ønskede målgruppe altså i høj grad at være blevet rekrutteret. Den mest
benyttede og mest effektive rekrutteringsmetode har været modellen, hvor relevante elever opfordres til at ansøge om deltagelse i Læringslokomotivet af deres klasselærere og/eller skoleledere.
De lokale læringslokomotivers udvalgte målgrupper samt rekrutterings- og visitations-processer har
ikke haft indflydelse på variationen i elevernes testresultaterne.
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9. CAMP-FORLØBET
I dette kapitel
præsenteres
resultaterne
af spørgeskemaundersøgelser med
eleverne og
underviserne
på Læringslokomotivet
omhandlende
selve campforløbet.

Ydre rammer

Helhedsorienteret
struktureret indsats

Styrkelse af
kompetencer

Elevernes kompetencer er forbedrede

Eleven møder miljøskifte, fast struktur
og høj normering.

Eleven møder undervisning i faglige,
personlige og sociale
kompetencer med
udgangspunkt i individuelle læringsmål.
Eleverne møder afvekslende undervisningsformer og bliver
bevidste om effektive læringsstrategier.

Eleven synliggør opnåede kompetencer
via delmål og
refleksioner i logbog.
Makkerordning bevirker at elevens udvikling synliggøres
for egen klasse.
Udarbejdelse af
prezi.

Elevernes faglige,
sociale og personlige
kompetencer er
forbedrede.
Efter-test

Denne kvantitative afdækning af camp
suppleres af resultaterne fra kvalitative interviews med elever, undervisere og projektledere.
Kapitlet knytter sig til de mål, der i indsatsteorien lyder: Ydre rammer; Helhedsorienteret struktureret
indsats; Styrkelse af kompetencer (behandles primært i kapitlet om Efterforløbet); og Elevernes kompetencer er forbedrede.
Først præsenteres læringsmiljøet, herunder det fysiske samt sociale og psykiske læringsmiljø. Derefter
præsenteres anvendelsen af grundskema efterfulgt af selve undervisningen herunder integrerede elementer i undervisningen samt undervisningsmaterialer samt -differentiering. Camp-forløbenes yderligere aktiviteter gennemgås dernæst og slutteligt belyses relationerne mellem undervisere og elever.
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INTRODUKTION – MILJØSKIFTE PÅ CAMP
Underviserne på læringslokomotivet vurderer samstemmende, at miljøskiftet på Læringslokomotivet
i høj grad har bidraget til elevernes faglige, personlige og sociale progression. I løbet af camp-forløbet lærer eleverne at begå sig i nogle nye fysiske og sociale rammer, og har mulighed for at påtage
sig en ny rolle i det sociale fællesskab. De har frihed til at skrive deres egen-historie på ny, idet de er
fristillet fra den rolle, de havde i deres folkeskoleklasse.
Derudover er holdene sammensat af et begrænset antal elever – sammenlignet med en almindelig
folkeskoleklasse, hvorfor der er flere lærerressourcer per elev. De små hold er dertil sammensat af
elever, der i høj grad er i samme båd. Eleverne kan genkende deres egne udfordringer i de andre elever, hvilket bidrager til et trygt og ligesindet socialt og psykisk miljø. Dette har øget elevernes motivation til at lære, og skabt grobund for faglig, personlig og social progression.
Underviserne har haft forskellige forudsætninger for at bidrage til elevernes progression alt efter forløbstype samt fysisk og socialt læringsmiljø. Rammerne og forudsætningerne for de forskellige forløbstyper vil indgå i de efterfølgende afsnit.

LÆRINGSMILJØ
De fysiske, psykiske og sociale rammer har udgjort det læringsmiljø, eleverne har bevæget sig i, i løbet af camp-forløbet. Underviserne oplever, at de fysiske rammer samt de skiftende undervisningsmiljøer understøtter elevernes progression. Derfor har rammerne for de enkelte camp-forløb været
væsentlige for graden af progression samt elevernes oplevelse af Læringslokomotivet.
Flere underviserne nævner dog også, at selve stedet for camp-forløbets afholdelse er underordnet.
Langt vigtigere er selve miljøskiftet, hvilket bidrager til, at eleverne påtager sig en ny rolle og lærer at
begå sig i en ny kontekst.
”Det gør altid en forskel at komme et nyt sted hen. Men det kunne være hvilket som helst sted. Det er ikke
stedet, der er vigtigt – det er konteksten” (Underviser).

9.2.1 Fysisk læringsmiljø
Ca. halvdelen af camp-forløbene afholdes i lejede lokaler såsom spejderhytter, vandrerhjem mv.
Dette gør sig hovedsageligt gældende for camp-forløb med overnatning eftersom disse forløbstyper
forudsætter sengepladser og i det hele taget faciliteter til døgnophold. Fem af læringslokomotiverne
benytter egne ungdomsskolelokaler eller andre undervisningslokaler i kommunen. Dette gør sig udelukkende gældende for dagcamps, eftersom disse forløbstyper ikke forudsætter overnatning. Endelig
har nogle få benyttet sig af kommunale sports- og kulturlokaliteter.
Inden camp-forløbet havde alle underviserne en forventning om, at lokalerne kunne understøtte
indholdet i det intensive læringsforløb. 43 % af underviserne udtrykker, at de i høj grad havde denne
forventning, godt halvdelen (49 %) havde i nogen grad denne forventning, mens 9 % i mindre grad
forventede dette. Der kunne med andre ord spekuleres i om forholdene var helt optimale til formålet. Disse spekulationer gælder i særlig grad nogle dagscampforløb.
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Figur 52: I hvilken grad forventer du, at lokalerne kan understøtte indholdet i det intensive læringsforløb?
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Det er således særligt dem på 4 ugers camp med overnatning, der forventede, at lokalerne kunne
understøtte indholdet i det intensive læringsforløb. Dette stemmer overens med undervisernes forventning om og senere erfaring med, at overnatning på camp har bidraget til især at styrke elevernes
non-kognitive kompetencer. Det faktum, at de ikke tager hjem og kun har begrænset adgang til mobilen, bidrager til en mere unik og lærerig oplevelse for eleverne.
”3 eller 4 uger, det kan jeg ikke vurdere. Men overnatning, ja tak. De skal rystes sammen, det er kort tid.
Hvis de tager hjem, så hænger de stadig fast i samme rammer med mobilen, lige nogle ting de skal ordne
derhjemme, kommer man så afsted næste dag? Hold fokus på, at det her er en hel unik gruppe der eksisterer
i 3-4 uger med overnatning” (Underviser).
Figur 52: I hvilken grad forventer du, at lokalerne kan understøtte indholdet i det intensive læringsforløb? Fordelt på
forløbstype.
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Underviserne nævner, at det har fungeret godt med varierende læringsrum. De undervisere, der i
særlig grad har oplevet, at lokalerne har understøttet undervisningen, har derfor været dem, der har
undervist på campforløb med både klasselokaler, gymnastiksal, sofagrupper og udendørsarealer. Der
har anvendt de forskellige læringsrum til at understøtte forskellige læringsstile, hvilket har bidraget
til elevernes motivation og vedholdende interesse.
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”Vi har været heldige, fordi vi havde gymnastiksal og dejlige skovområder. Vi havde også område med sofagrupper, vi kunne bruge når vi skulle læse og sådan” (Underviser).

De undervisere, der i mindre grad har oplevet, at lokalerne har understøttet undervisning oplever, at
klasselokalerne har været for små. De fysiske undervisningsforhold har derfor ikke været helt optimale på alle campforløb.
”Vi ville måske gerne have haft lidt mere plads i klasselokalerne” (Underviser).

Flere undervisere fremhæver vigtigheden af omgivelserne og naturen omkring campen. Tilstedeværelsen af gode udendørsarealer har understøttet et varierende læringsrum, og muligheden for at
lave aktiviteter og forsøg udendørs.
”Det var rigtigt fint sted. Gode udeomgivelser” (Underviser).

Eleverne udviser også begejstring for muligheden for at anvende udendørsarealerne til fysiske og sociale aktiviteter.
”Vi lavede også aktiviteter nede i gården. F.eks. handelsskib” (Elev).
”Så løb vi rundt mellem to skibe, og nogle løb rundt i midten og prøvede at tage hinandens bolsjer” (Elev).

Det er dog ikke alle camps, der har haft mulighed for at komme ud og bruge udendørsområdet. De
undervisere, der har været på camps uden mulighed for brug af udendørsarealer har i stor udstrækning efterspurgt dette.
”Vi kunne gøre nogle andre ting, hvis vi også havde haft mulighed for at komme ud” (Underviser).

9.2.2 Socialt og psykisk læringsmiljø
Det sociale miljø og fællesskabet på campen er noget af det, eleverne fremhæver som det bedste
ved Læringslokomotivet. De oplever, at alle er venner med alle, og at man altid har mulighed for at
spørge andre om hjælp. Eleverne oplever, at det er nemmere at åbne op og snakke om deres udfordringer, når alle på campen deler disse udfordringer. Dette var ikke tilfældet i deres folkeskoleklasse,
hvor de ofte oplevede at blive anset som ”den dumme”. På campen er alle i samme båd, og det er
derfor nemmere at snakke med de andre om deres udfordringer.
”Fællesskabet vi havde derovre. Alle var venner derovre. Der var ikke nogen, der ikke snakkede sammen.
Alle snakkede godt” (Elev).
”Vi hyggede os godt alle sammen. Hvis man havde et problem, så kunne man lige hive fat i en og snakke om
det” (Elev).
”Det er lettere, når man er i samme båd. Når man er sammen med de andre [i folkeskolen], føler man sig
dum. Dem i klassen kan godt snakke til en som om, at man er dum” (Elev).

Også underviserne udviser forståelse overfor elevernes individuelle udfordringer, og bidrager til et
miljø hvor eleverne kan åbne op omkring det. Flere undervisere har lavet systemer, der gør det muligt for eleverne at dele deres oplevelser og humør i løbet af camp-forløbet. Enkelte undervisere beskriver, hvordan de bruger en smiley-ordning, hvormed eleverne kan beskrive deres humør på forskellige tidspunkter af dagen. På den måde skabes rammerne for, at eleverne kan udtrykke, om de er
kede af det. Således har underviserne konstant fingeren på pulsen ift. elevernes sindstilstand, og har
mulighed for at tage højde herfor, hvis nogle elever har en særligt dårlig dag.
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”Hver morgen startede med check-in med en smiley. Til at starte med var det koblet op, hvor man tog en lamineret smiley op. Som tiden gik, blev det til, at man også skulle kæde ord på. Hvorfor var det en god morgen, hvorfor var den dårlig? Det satte vi som et udviklingspunkt. Det var en supergod start. Kunne give en
forståelse for, hvorfor nogle hang med mulen i løbet af dagen” (Underviser).

Eleverne oplever, at det sociale og psykiske miljø skaber trygge omgivelser på campen. Dette opstår
grundet det begrænsede antal elever, forståelsen for deres individuelle udfordringer, samt det faktum, at eleverne ikke føler sig alene med disse udfordringer. Der er mere plads til at lave fejl eller
sige noget forkert, da det sociale læringsmiljø er mere forstående for individuelle udfordringer. Eleverne er derfor ikke lige så nervøse for at sige noget, som de er i deres folkeskoleklasse. Dette påvirker elevernes motivation til at lære, og bidrager til øget engagement og koncentration i undervisningen.
”Man var heller ikke så nervøs for at sige noget. De hjalp os jo kun” (Elev).
”Det, at vi ikke var særlig mange, at alle kan få hjælp. Og der er også meget tryghed derude. Jeg føler, at de
lærere jeg havde på tre uger derude [på campen] kender mig bedre end de lærere, jeg har haft et år. Man
tør at snakke med dem. Det giver lyst til at lære noget” (Elev).

Under camp-forløbet har underviserne også generelt oplevet, at eleverne har deltaget aktivt i undervisningsaktiviteterne og bidraget konstruktivt til undervisningen. 63 % af underviserne har oplevet,
at eleverne i høj grad har deltaget aktivt og 53 % har oplevet, at de i høj grad har bidraget konstruktivt til undervisningen. Hele 72 % af underviserne oplever kun i mindre grad, at eleverne var ukoncentrerede i undervisningstimerne, mens 9 % slet ikke har oplevet ukoncentrerede elever.
”Vi kunne få dem til at lave alt. Uanset hvad vi kom med, så var de klar til at gøre det”. Alle kunne snakke
med alle. Det var lige meget, hvem vi satte sammen. Det fungerede ” (Underviser).
De fleste undervisere oplever begrænset støj og uro i undervisningstimerne. 56 % oplever, at der kun
i mindre grad er støj i undervisningstimerne, mens 19 % slet ikke har oplevet generel støj. 23 % af
underviserne har i nogen grad oplevet støj og uro.
Figur 54. I hvilken grad har du oplevet følgende under camp-forløbet?
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I de kvalitative interviews med underviserne påpeger de (ligesom eleverne selv), at det skaber trygge
rammer for eleverne, at de er sammen med ligesindede. Dette påvirker deres engagement og motivation til at lære, hvilket afspejles i deres aktivitetsniveau og konstruktive bidrag til undervisningstimerne.
”At være sammen med ligesindede. Den effekt det har. Det skaber nogle trygge omgivelser” (Underviser).
”Og så fik de tingene prøvet i trygge rammer. De kendte dem der var der rigtig godt. Der var ikke det samme
hierarki som i folkeskolen. der var ikke de populære der sad og fnisede nede i hjørnet hvis de gjorde noget
forkert. Så er det mere okay” (Underviser).

Dog udtrykker flere undervisere, at det har været et problem, at der har været enkelte elever på
camp-forløbet, der mod forventning ikke passede helt i målgruppen. Her nævnes f.eks. en ADHDdiagnosticeret med mange udfordringer, som, man efterfølgende vurderer, ikke var helt godt matchet til dette tilbud. Dette kan afspejles i den andel af undervisere, der har angivet, at der i nogen
grad var støj og manglende koncentration i undervisningstimerne. Disse undervisere nævner, at
nogle elever har fyldt meget på bekostning af andre. Støj og manglende koncentration er selvsagt et
periodisk grundvilkår, men sammensætningen af deltagergruppen skal tildeles stor opmærksomhed.
Derudover har enkelte undervisere angivet, at det har været udfordrende at bryde roller op og skabe
forandring, når der kom flere elever fra samme klasse.
Samlet vurderet var læringsmiljøet, med ovennævnte få mindre undtagelser, således rigtigt godt og i
overensstemmelse med forventningerne.

LÆRINGSGRUNDLAGET
Ungdomsskoleforeningen har udviklet et overordnet læringsgrundlag for Læringslokomotivet. Læringsgrundlaget indeholder bl.a. følgende centrale begreber:
▪
▪
▪
▪
▪

Anerkendende og ressourceorienteret sprog
Høje forventninger til eleverne
Inspirerende rammer/indretning af det fysiske læringsmiljø
Forskellige læringsstrategier
Sociale og personlige kompetencer inddrages i den fagfaglige undervisning

Forinden camp-forløbet kendte alle underviserne undtagen én til læringsgrundlaget – den sidste var
i tvivl om sit kendskab.
Figur 55: Har du kendskab til læringsgrundlaget?
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Derudover udviser underviserne bred tilfredshed med læringsgrundlaget. Flertallet af underviserne
(72 %) er helt enige i, at de har fokus på og kan arbejde ud fra læringsgrundlaget i undervisningen.
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26 % er delvist enige i dette udsagn. 63 % er helt enige i, at de kan vurdere hvorledes, læringsgrundlaget kan give mening i deres undervisning og tilgodese den enkelte elevs sociale, personlige og faglige udvikling. 35 % er delvist enige i dette udsagn. 59 % af underviserne er helt enige i, at læringsgrundlaget anvender et sprogbrug, der afspejler Læringslokomotivet, mens 39 % er delvist enige i
dette udsagn.
Figur 56: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Dem, der har kendskab til læringsgrundlaget)
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Efter camp-forløbet giver underviserne generelt udtryk for, at de har benyttet læringsgrundlaget på
camp-forløbet. Dette kommer særligt til udtryk ved, at underviserne har anvendt et anerkendende
og ressourceorienteret sprog over for eleverne; haft høje forventninger til eleverne; har anvendt forskellige undervisningsmetoder under camp-forløbet samt inddraget sociale og personlige kompetencer i den faglige undervisning. 81 % af underviserne er helt enige i, at de har haft høje forventninger
til alle elever under camp-forløbet. 72 % af underviserne er helt enige i, at de har anvendt et anerkendende og ressourceorienteret sprog over for eleverne. 70 % af underviserne har anvendt forskellige undervisningsmetoder under camp-forløbet.
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Figur 57: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?
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35 % af underviserne mener i høj grad, at læringsgrundlaget har bidraget til en fælles retning under
camp-forløbet. Flertallet (58 %) er i nogen grad enige med dette udsagn. En andel på 5 % mener kun,
at læringsgrundlaget i mindre grad har bidraget til en fælles retning.
Figur 58: I hvilken grad har læringsgrundlaget bidraget til en fælles retning under camp-forløbet?
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De undervisere der i mindre grad har oplevet, at læringsgrundlaget har bidraget til en fælles retning,
har alle undervist på en fire ugers camp med overnatning. Underviserne på tre ugers camp med
overnatning er blandt de undervisere, der udviser højest tilfredshed med læringsgrundlagets bidrag
til en fælles retningslinje. 45 % af underviserne fra denne forløbstype har angivet, at læringsgrundet i
høj grad har bidraget til en fælles retning for camp-forløbet.
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Figur 59: I hvilken grad har læringsgrundlaget bidraget til en fælles retning under camp-forløbet? Fordelt på forløbstype.
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Flertallet har således vurderet at læringsgrundlaget har bidraget til fælles retning, og det er også
fremgået af kvalitative interview blandt underviserne, at læringsgrundlaget og denne tilgang vurderes både pædagogisk rigtigt og væsentligt blandt den absolutte majoritet af undervisere og projektledere. Evalueringen har desuden, i andre sammenhænge, fundet særdeles gode grunde til, at vurdere læringsgrundlaget som vigtigt for de faglige, sociale og personlige resultater der er opnået.
Derfor er der ekstra grund til at man fremadrettet fokuser på at sikre at læringsgrundlaget bidrager
til fælles retning og fælles tilgang til arbejdet i eleverne. Der har således været gennemført camps,
hvor opmærksomheden herpå synes at have været for begrænset.

ANVENDELSE AF GRUNDSKEMA
I forbindelse med forberedelserne til camp-forløbet har Ungdomsskoleforeningen udsendt et grundskema til alle de lokale projekter, som er en del af Læringslokomotivet.
Underviserne oplever, at der som følge af grundskemaet er en fast og synlig struktur på forløbet.
Flere af underviserne påpeger, at netop struktur og tydelighed i målsætningen er vigtige elementer i
undervisningen. Det skaber et bedre overblik for underviserne, da de ved hvilke emner og aktiviteter
de skal igennem i løbet af en dag. Men endnu vigtigere, giver det eleverne en bedre forståelse for,
hvad de skal undervises i, og hvad de forventes at lære. Dog påpeger flere undervisere også, at der
skal være frihed og plads til at lave løbende justeringer og tilpasninger til den konkrete kontekst,
samt at der er plads til forbedring ift. synliggørelse af egen læring.
”Der var en fast synlig struktur. En ide om hvordan vi gerne ville udrulle de her dage. Men der skete også tilpasninger undervejs” (Underviser).
”Det er vigtigt med synliggørelse af egen læring. De første 2 uger følte de ikke, at de lærte ret meget. Det
synlige er vigtigere for børnene end vi har gjort det” (Underviser).

69

68 % af underviserne angiver, at grundskemaet i høj grad har fungeret som skabelon, da de skulle
planlægge elevernes skema. 21 % af underviserne er i nogen grad enige med dette udsagn, mens 2 %
i mindre grad er enige.
Figur 60: I hvilken grad har dette grundskema fungeret som skabelon, da I skulle planlægge elevernes skema?
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Særligt blandt underviserne på fire ugers dagscamp anvendes grundskemaet i høj grad som en skabelon i planlægningen af elevernes skema. 89 % af underviserne på denne forløbstype er i høj grad
enige med dette udsagn. Samtidig er det kun undervisere fra 4 ugers camp med overnatning, der har
angivet, af grundskemaet i mindre grad har fungeret som en skabelon. Dog udgør dette blot 7 % af
underviserne.
Figur 61: I hvilken grad har dette grundskema fungeret som skabelon, da i skulle planlægge elevernes skema? Fordelt på
forløbstype.
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De undervisere, der i mindre grad oplever at grundskemaet fungerer som en skabelon, udviser skepsis overfor et fast skema. De efterspørger mere fleksibilitet og mulighed for, at deres mavefornemmelse og erfaring som undervisere kan spille en større rolle.
”At have det 100 procent skemalagt er ikke altid det bedste. Der har man som lærere en bedre føling af,
hvornår det er bedst. Mavefornemmelsen kommer til at styre bedre. Større moduler og lidt mere elastik i
alle retninger. En del af det her er også strukturen” (Underviser).
”Hvis man har planlagt noget 100 % og ikke kan afvige, så er det svært” (Underviser).

Nogle undervisere oplever, at det massive og standardiserede grundskema resulterer i unødvendigt
mange opbrud af undervisningen. Dette bevirker, at eleverne forstyrres i deres læring og ikke har
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mulighed for længerevarende fordybelse. For at undgå dette, har flere undervisere afveget fra
grundskemaet og lavet længere fordybelsesforløb, der gør det muligt for eleverne at fortsætte det
arbejde de er i færd med.
”Vi har forsøgt at følge skemaet, der var lagt ud fra centralt hold. Men der var for mange afbræk. Vi mistede
flowet i det. Vi droppede det. I stedet for at skulle droppe for hver 45 min., så fortsatte vi den læring eleverne var i” (Underviser).
”Jeg synes overordnet, at skemaerne er for massive. Der er for mange skift. Altså de her ”transfers” det er
noget, som nogle af eleverne skal bruge meget tid på, og hvis de ikke kan det, så bliver de skrøbelige. Andre
ting virker rigtig fint. Men der bør være nogle længere moduler med KUN dansk eller matematik. Men vi
endte med at lave en hel dag kun for matematik og en kun for dansk” (Underviser).
”Hun profiterede også rigtig meget af at der var tid. ’Jeg kan blive siddende her i det her værksted, i går ikke
bare videre før, jeg har forstået det’” (Underviser).

I forlængelse af pointen om massive skemaer, oplever nogle undervisere, at dagene på camp har været for lange. Det er nogle intense dage for eleverne, med et fuldt program fra morgen til aften. Eleverne har behov for tid til at bearbejde alle de indtryk og intensiv undervisning de får, samt alle de
nye relationer de skal skabe. Nogle undervisere efterspørger derfor tid i skemaet til blot at slappe af.
”Vi havde ikke lavet plads til, at de bare kan slappe af” (Underviser).

For evaluator er det vanskeligt at vurdere i hvilken grad disse ønsker om øget fleksibilitet skal og kan
imødekommes. I udgangspunktet er der på baggrund af kendt viden grund til at fastholde en forudsigelig og fast ensartet struktur, med indlagte pauser og skift i læringstilgang. På den anden side forekommer det også rimeligt at inddrage de erfarne underviseres vurderinger. Dels i en generel fælles
refleksion over grundskema og dels mht. imødekommelse af, at justeringer og afvigelser kan tillades
undervejs. Især forekommer det vigtigt at lytte til dem, der mener at elevernes fordybelse afbrydes
uhensigtsmæssigt.

UNDERVISNING
9.5.1 Integrerede elementer i undervisningen
Før camp-forløbet udtrykte underviserne, at tre elementer i særligt høj grad ville blive integreret i
undervisningen. For det første ville underviserne give løbende vurdering af elevernes udvikling ift.
non-kognitive kompetencer. For det andet ville de i høj grad give løbende vurdering af elevernes udvikling ift. kognitive kompetencer og for det tredje ville de i høj grad give løbende feedback herunder
opfølgning på og justering af læringsmål. I knapt så høj grad forestillede underviserne sig at integrere
logbøgerne, der følger eleverne gennem hele Læringslokomotivet. Og også i knapt så høj grad
tænkte de at integrere varierende undervisningsformer og de syv karaktertræk. De syv karaktertræk
består af:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tæl til ti (selvkontrol)
Brænd for det du vil (engagement)
Giv aldrig op (vedholdenhed)
Bedst sammen (social intelligens)
Bare sig tak (taknemmelighed)
Tro på det (optimisme)
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▪

Prøv, se og lær (nysgerrighed)

Figur 62: I hvilken grad er følgende elementer integreret i den undervisning, der skal være på camp-forløbet?
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Efter camp-forløbet viste det sig at praksis forløb anderledes, og at de knapt så højt prioriterede elementer endte med at blive de mest inddragede.
Figur 63. I hvilken grad har følgende elementer været integreret i undervisningen under camp-forløbet?
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42 % af underviserne udtrykker, at de i høj grad har integreret logbogen i undervisningen. 37 % af
underviserne er i nogen grad enige med dette udsagn.
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19 % af underviserne oplever i mindre grad, at logbøgerne er integreret i undervisningen. Disse undervisere oplever, at de bruger unødvendigt meget tid på udfyldelsen af disse – tid som de hellere
ville have brugt på 1-1 samtaler med eleverne. Enkelte af disse undervisere har besluttet sig for, ikke
at anvende logbøgerne.
”Logbøgerne brugte vi faktisk unødvendigt meget tid på. Vi ville hellere bruge en-til-en tiden på samtale. Jeg
valgte faktisk at droppe logbøgerne til sidst” (Underviser).

Langt størstedelen af underviserne (81 %) oplever i høj grad, at de 7 karaktertræk har været integreret i undervisningen. Underviserne udvælger et nyt karaktertræk hver dag, som undervisningen centrerer omkring og eleverne skal have fokus på gennem hele dagen.
”Vi havde dagens karaktertræk. Det lagde vi aktivt ned over det vi skulle. Hver dag startede med at ”det her
er dagens karaktertræk”, hver dag” (Underviser).
”Mange af dem mindede jo om hinanden. Det var svært at skelne nogle gange. Men det er jo lige meget. Da
vi så valgte de der. F.eks. ’Tro på det’, så har vi komma. Så man tænkte det ind i, hvad er karaktertrækket og
der var også nogle af dem der var gennemgående. ’Bedst er vi sammen’, det har de virkelig fundet ud af”
(Underviser).

Der skal antageligt ikke tolkes overdrevent på den lidt anderledes udvikling, men som minimum viser
udviklingen at underviserne i højere grad end de selv havde forventet tog læringslokomotivets karaktertræk og logbogen ind som element i undervisningen. Denne udvikling understreger den positive vurdering som disse elementer også fik i de kvalitative interview. Underviserne er således meget
positive over for inddragelse af karaktertrækkene, der øger elevernes bevidsthed omkring deres
egne styrker og svagheder. Italesættelsen og illustrationen af de syv karaktertræk har bidraget til at
bryde mønstre og lære egne og andres grænser at kende og dermed – også ifølge underviserne fremmet elevernes non-kognitive kompetencer.
”De lærte meget om sig selv. Karaktertrækkene gjorde dem meget opmærksom på deres styrker og svagheder” (Underviser).

Eleverne nævner også, at de er tilfredse med anvendelsen af karaktertrækkene. De har brugt særligt
’Bedst sammen’, ’Tæl til 10’, ’Tro på det’ og ’Giv aldrig op’ i konkrete hverdagssituationer.
”Jeg brugte nok lidt mere ’Tæl til 10’. Hvis du ikke kan finde ud af det kan du blive frustreret. Så ville jeg normal være hidsig indvendigt, jeg holder det bare inde, så kan jeg ikke falde ned og jeg koncentrerer mig mere
om det end det jeg skal lave. Og hvis man så tæller til 10, træk vejret ind og ud. Få styr på det” (Elev).
”Jeg glemte dem nogle gange, men så kiggede jeg lidt rundt på væggen, der stod værdierne f.eks. giv aldrig
op, og så prøvede jeg igen” (Elev).

Dog nævner nogle elever også, at de ikke anvendte karaktertrækkene fordi det gav mening, men
nærmere fordi, at de skulle. Hvorvidt disse elever i en anden sammenhæng kunne få nytte af at arbejde med dem er uvist:
”Jeg brugte dem ikke, jeg synes bare det var noget pladder” (Elev).
”Jeg brugte dem heller ikke, det var bare noget man skulle” (Elev).

65 % af underviserne oplever, at de har integreret varierende undervisningsformer i undervisningen
(f.eks. pen og papir, digitale undervisningsmidler, hands-on og bevægelsesaktiviteter). 30 % af underviserne er i nogen grad enige i dette udsagn.
”Vi kørte ikke ens undervisning. Vi lavede forskellige værksteder” (Underviser).
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”Det var både taleundervisning og aktivitet. Et eksempel kan være, at vi først lærte lidt om endelser. Efter
skulle de selv ud og lægge ord i spande med forskellige kategorier” (Underviser).
”Undervisningen var teori, men også værksteder, hvor de skulle lave noget forskelligt. Eksempelvis kasser
med ordklasser, stavelse basketball. Forskellige spil” (Underviser).

Særligt fokus på bevægelsesaktiviteter i løbet af eftermiddagen.
”Der var mere fokus på bevægelse over middag. Eksempelvis dansk, matematik og så videre. Vi forsøgte at
gøre det så konkret som muligt. Hvis vi havde brøk havde vi brøk briller. Så vi havde hele tiden konkret materiale til at understøtte det vi havde gang i. Det er svært med bøjning med navneord og så videre, men vi
havde nogle ting. VI havde stopdans, hvor man skulle stå på forskellige bøjelser” (Underviser).

Eleverne oplever også, at der var varierende undervisningsformer. De er tilfredse med den alternative og varierende undervisning, der varierer meget fra det, de kender fra folkeskolen.
”Det der var godt i dansk, det var, at vi ikke bare skulle sidde og lave opgaver. Nogle gange skulle vi også
bare kaste en bold, og sige et navneord. Eller tage en nyhed fra avisen og læse den højt” (Elev).
”Der var meget mere aktivitet [end i normal dansk undervisning]. F.eks. i diktat, så skulle vi løbe op og ned
ad trappe og skrive ord for at huske på dem” (Underviser).

Eleverne var særligt glade for værksted/post undervisningen og aktiviteter hvor de kom op eller ud
og røre sig.
”Det var kedeligt hvis vi bare skulle glo ned i et papir. Men det gjorde vi ikke meget. Selvfølgelig skulle man
lige se på hvad man skulle gøre. Men der var poster, dansk og mat. En post med division, ligninger. Og i
dansk med komma og punktum” (Elev).
”Vi lavede en stoleleg hvor vi fik nogle regnestykker. Hvis det blev noget med 5 i så skulle alle dem med 5
finde en ny stol. Det var federe” (Elev).
”Ja, det var rimelig sjovt, for så var man aktiv mens man lavede matematikken. Uden at man rigtig lagde
mærke til det. Det var federe end normal skole” (Elev).

9.5.2 Undervisningsmaterialer og differentiering af undervisning
Underviserne har i større omfang brugt egne undervisningsmaterialer end materialer fra materialebanken. 58 % af underviserne har i høj grad brugt egne materialer, mens kun 14 % af underviserne i
høj grad har brugt materialer fra materialebanken. Jf. tidligere afsnit afspejler dette undervisernes
efterspørgsel efter bedre og mere dybdegående materiale i materialebanken.
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Figur 64. I hvilken grad har du benyttet følgende undervisningsmaterialer på camp?
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”Vores undervisning er anderledes. der sidder 10 elever, og vi er 2 undervisere. Vi har forberedt nogle værksteder. Man kan sidde to og to, og nå en god portion tid med hver gruppe. Så det er klart at det bliver anderledes end deres hverdag” (Underviser).

37 % af underviserne har i høj grad, og 44 % i nogen grad, differentieret undervisningen efter elevernes faglige niveau på camp. Dette har stillet krav til undervisningsmaterialet, og forudsat, at dette
har et bredt fagligt spænd. Derudover har det stillet krav til undervisernes evne til at aflæse den enkelte elevs behov for individualiseret undervisning.
Figur 65: I hvilken grad har du differentieret undervisningen efter elevernes faglige niveau under camp-forløbet?
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”Det var individuelt på den måde, at der blev stillet lidt anderledes krav alt afhængigt af elevens niveau”
(Underviser).
”Det var det der var vigtigt for os. Vi forsøgte at ramme dem, hvor de var” (Underviser).
”Det vigtige i matematik var at flytte dem. Men vi var også nødt til at tage alle, hvor de var” (Underviser).

Særligt på 4 ugers dagscamp, forsøger underviserne i høj grad at differentiere undervisningen efter
elevernes faglige niveau. 4 ugers camp med overnatning er den forløbstype, hvor den mindste andel
af undervisere (29 %) i høj grad er enige med dette udsagn. Det er også denne forløbstype, hvor flest
undervisere mener, at de i mindre grad differentierer undervisningen (21 %).
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Figur 66. I hvilken grad har du differentieret undervisningen efter elevernes faglige niveau under camp-forløbet? Fordelt
på forløbstype.
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ANDRE AKTIVITETER
81 % af underviserne har haft andre funktioner end undervisning i forbindelse med camp-forløbet.
Disse undervisere har fungeret som nattevagt, chauffør, køkkenvagt og andet. Andet-kategorien indeholder bl.a. tovholder, koordinator, projektledelse, aftenvagt, køkkentjans og fysiske aktiviteter.
Figur 67. Har du varetaget andre funktioner end undervisning i forbindelse med camp-forløbet
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Særligt blandt underviserne på 3 ugers camp med overnatning har underviserne varetaget andre
funktioner end undervisning. Alle har varetaget minimum én anden funktion, flest som nattevagt (73
%) og køkkenvagt (73 %). Dette stemmer overens med det faktum, at overnatningen på camp forudsætter flere aktiviteter og organisation. På 4 ugers camp med overnatning angiver 21 % af underviserne dog, at de ikke har varetaget andre funktioner end undervisning. De resterende undervisere
på denne forløbstype har ageret nattevagt (36 %), chauffør (21 %) eller varetaget andre funktioner
(50 %).
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Figur 68: Har du varetaget andre funktioner end undervisning i forbindelse med camp-forløbet? Fordelt på forløbstype.
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For nogle undervisere har det været en udfordring, at de skulle påtage sig så mange roller og opgaver undervejs i camp-forløbet. Varetagelsen af disse opgaver har mindsket undervisernes tid til løbende forberedelse af undervisningen, samarbejde i lærer-teamet samt socialt samvær med eleverne.
”Alle de praktiske ting. At der er blevet gjort rent, at man bare var der. Altså vores udfordringer har været i
små detaljer, hvor vi lige skulle finde en forlængerledning og købe nogle æbler” (Underviser).

Dog er flertallet af underviserne positive overfor fælles opgaveløsning som fælles-forberedelse af
måltider og oprydning. De oplever, at disse aktiviteter er en del af det sociale på campen, samt en
del af den almene dannelse af eleverne.
”Vi mødte ind og forberedte morgenmad med dem – der begyndte det sociale” (Underviser).
”Det er det intensive forløb. Og at man arbejder hele vejen rundt. Man skal ikke underkende at man sidder
og spiser morgenmad med dem. For sådan en som Sofie, hun lærer sindssygt meget af at sidde og blive
spurgt om noget til morgenmaden. Man er nødt til at tænke hele vejen rundt.” (Underviser).

Derudover udgør sociale og fysiske aktiviteter de elementer, som flest undervisere nævner, har fungeret til at fremme elevernes non-kognitive kompetencer. Dette indebærer bl.a. cykling, klatring, sejlads, fælles opgaveløsning og teambuilding øvelser. Underviserne er positive overfor det faktum, at
de er med til disse fysiske og sociale aktiviteter foruden undervisningen. Dette gør, at underviserne
kan relatere læringerne fra undervisningen og aktiviteterne til hinanden, og dermed bygge broer
mellem de faglige og fysiske aktiviteter.
”Vi var ude og køre på mountain-bike, vi har kæmpet for at komme op af bakken. Så sidder vi efterfølgende i
mat og så har Benedicte en udfordring og siger ’jeg kan ikke’, og så siger jeg ’jo du kan godt, du skal bare
kæmpe videre ligesom vi gjorde på mountain-bike’. Så det er vigtigt at vi er med på aktiviteterne også – i
hvert fald nogle af dem” (Underviser).

Eleverne er også positive overfor de fysiske aktiviteter, idet de kommer ud og rører sig. Skiftene mellem tavle undervisning og aktiviteter har fungeret særligt godt til at fremme elevernes kognitive
kompetencer.
”Der var forskellige aktiviteter. Golf, ridning, svømning, parkour” (Elev).
”Jeg synes det var fedt med aktiviteter. At vi skulle ud og røre os” (Elev).

Dog er det ikke alle aktiviteterne, der fungerer lige godt. Eleverne er udkørte efter en aktivitetsrig
dag, og efterspørger muligheden for blot at slappe af og trække sig fra det sociale. Dette er ikke indtænkt i det strukturerede og tæt pakkede grundskema, at eleverne skal have tid til at slappe af.
77

”De der spilaftener fungerede ikke. 25 mennesker inde i et rum. Halvdelen gider jo ikke, så ville de hellere
sidde og læse, det kan du ikke fordi der er for meget larm. Må de gå ned på værelserne? Det var vi lidt
uenige om som lærere, så det blev ikke godt. Det skulle organiseres på en anden måde en anden gang” (Underviser).
”De er trætte. Vi er to lærere til 10 elever. Der er fysiske aktiviteter, og så kommer de hjem og får aftensmad
og skal sidde og spille spil i to timer. De er ikke særlig store. 7. klasser var helt skeløjede” (Underviser).

RELATIONER
9.7.1 Underviser-elev relationer
Størstedelen af underviserne (79 %) angiver, at de har undervist fem dage ugentligt på camp. De har
stort set været der hele tiden, og er derfor tættere knyttet til eleverne.
”Vi var meget sammen med dem. De var ikke overladt til sig selv. Vi spiste morgenmad sammen, de skulle
sidde i deres spisegrupper” (Underviser).
Figur 69: Hvor mange dage ugentligt har du undervist på camp?
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”Det eleverne siger, det er at de profiterer af at der er de lærerressourcer, der er tid til at gå i dybden” (Underviser).
”De tør også spørge om hjælp. Der er en indenfor rækkevidde” (Underviser).

Eleverne udviser også stor tilfredshed med underviserne og deres interne relationer. De oplever, at
man altid kan henvende sig for at få hjælp – både med faglige, sociale og personlige udfordringer.
”Vi havde nogle seje lærere” (Elev)
”De var simpelthen så søde. Hvis man havde problemer kunne man bare komme over og snakke med dem”
(Elev).

9.7.2 Elevrelationer
77 % af underviserne mener, at sammenholdet mellem eleverne på camp-forløbet har været rigtig
godt. 21 % mener, at det har været godt, og kun 2 % af underviserne angiver, at det hverken var
godt eller dårligt.
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Figur 70. Hvordan har sammenholdet mellem eleverne under camp-forløbet været?
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Det er kun på 3 ugers camp med overnatning, at underviserne har angivet, at sammenholdet mellem
eleverne hverken har været godt eller dårligt. Det er særligt på 4 ugers camp med overnatning, at
sammenholdet er oplevet som værende rigtig godt (93 %).
Figur 71: Hvordan har sammenholdet mellem eleverne under camp-forløbet været? Fordelt på forløbstype.
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Underviserne mener, at sammenholdet og fællesskabsfølelsen er vigtig for elevernes udvikling.
”Den der fællesskabsfølelse, være sammen og høre til. Den opstår ved at de får en hverdag sammen, jeg tror
det flytter bjerge” (Underviser).

Denne oplevelse stemmer overens med elevernes udtalelser om deres oplevelse på camp-forløbet.
De har et stærkt sammenhold og oplever at campen bidrager til en efterskole-følelse.
”Jeg har brug for at tage alle der var med på læringslokomotivet, lærere og elever med i min kuffert og flytte
dem over i et hus og så bor vi bare der alle sammen og gør det vi altid har gjort” (Elev).
”Det der er godt, er nok det, at man er meget tæt og spiser sammen. Det er ligesom efterskole. Man får et
stærkere sammenhold” (Elev).

Eleverne oplever særligt, at sammenholdet er godt, idet alle har samme udfordringer og kan være
sammen om dette.
”Det var sjovt, at man ikke var sammen med mennesker man normalt er sammen med. Det var rart at mødes med nye mennesker som også har det svært” (Elev).

Noget underviserne også oplever som positivt er, at eleverne får forskellige arbejdsmakkere for at
lære nye at kende. De lærer heraf at omgås mange forskellige mennesker.
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9.7.3 Samarbejde mellem undervisere
Underviserne oplever generelt et godt samarbejdet mellem camp-medarbejderne. 55 % af underviserne mener, at samarbejdet har været rigtig godt, og 30 % mener, at det har været godt. 11 % af
underviserne angiver, at samarbejdet hverken har været godt eller dårligt, mens 2 % angiver, at der
ikke har været noget samarbejde.
Figur 72: Hvordan har samarbejdet blandt camp-medarbejderne forud for camp været?
Rigtig godt

55%

Godt

30%

Hverken godt eller dårligt

11%

Dårligt

0%

Rigtig dårligt

0%

Der har ikke været noget samarbejde

2%

Ved ikke

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Note: N=54

Det er udelukkende blandt underviserne på 3 ugers dagscamp, at det opleves, at der ikke har været
noget samarbejde. 8 % af underviserne på denne forløbstype er enige i dette udsagn. Årsagen er
uklar og det skal da også bemærkes at 58 % af underviserne fra denne forløbstype oplever, at der
har været et rigtig godt samarbejde. På 3 ugers camp med overnatning oplever 64 % af underviserne, at der har været et rigtig godt samarbejde, mens de resterende undervisere fra denne forløbstype mener, at det har været godt. På 4 ugers camp med overnatning har 27 % angivet, at samarbejdet hverken har været godt eller dårligt, mens 47 % har angivet, at det har været rigtig godt.
Figur 73: Hvordan har samarbejdet blandt camp-medarbejderne forud for camp været? Fordelt på forløbstype.
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Halvdelen af underviserne udtrykker, at de på daglig basis har haft mulighed for at dele informationer om elever eller undervisning med kollegaer. Knapt en femtedel (19 %) har haft mulighed for informationsdeling flere gange om ugen, mens 14 % har haft muligheden én gang ugentligt. 14 % har
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haft mulighed for informationsdeling mindre end én gang ugentligt, mens 2 % slet ikke har oplevet,
at have mulighed for informationsdeling med kollegaerne.
Figur 74: Hvor ofte har du haft mulighed for at dele informationer om elever/undervisning med dine kolleger under
camp-forløbet?
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Det er udelukkende underviserne på 3 ugers camp med overnatning, der ikke har oplevet at have
mulighed for informationsdeling. 9 % af underviserne på denne forløbstype har angivet dette. Samtidig er det også blandt underviserne på denne forløbstype, at flest undervisere (55 %) oplever, at
kunne informationsdele på daglig basis.
Figur 75: Hvor ofte har du haft mulighed for at dele informationer om elever/undervisning med dine kolleger under
camp-forløbet? Fordelt på forløbstype.
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33 % af underviserne giver udtryk for, at de har haft et rigtig godt samarbejde med de andre medarbejdere på camp-forløbet. 47 % udtrykker, at samarbejdet har være godt. 19 % af underviserne mener, at samarbejdet hverken har været godt eller dårligt, mens 2 % mener, at samarbejdet har været
dårligt.
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Figur 76: Hvordan har samarbejdet generelt været mellem camp-medarbejderne under camp-forløbet?
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Det er udelukkende blandt underviserne på 4 ugers camp med overnatning, at underviserne har oplevet et dårligt samarbejde. 7 % af underviserne fra denne forløbstype har angivet dette. Samtidig er
det også denne forløbstype hvor færrest undervisere har angivet et rigtig godt (29 %) eller godt (29
%) samarbejde.
Figur 77: Hvordan har samarbejdet generelt været mellem camp-medarbejderne under camp-forløbet? Fordelt på forløbstype.
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De undervisere, der har oplevet et godt eller rigtigt godt samarbejde mellem camp-medarbejderne
under camp-forløbet udtrykker, at medarbejderne var engagerede, positive, fleksible og arbejdsomme. De respekterede og anerkendte hinanden, og var villige til at løfte i flok. Der var en god
kommunikation medarbejderne imellem, og de var gode til at supplere hinanden med både faglige
input og pædagogiske tilgange til eleverne.
”Vi havde et enormt fint samarbejde. Vi vidste 100 % hvor vi havde hinanden hende” (Underviser).
”I har haft gejst og energi hele vejen igennem. I har haft det overskud der skulle til for at køre det i fire uger”
(Projektleder).
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Underviserne oplever, at det er en fordel at kende hinanden på forhånd og dermed kende hinandens
styrker.
”Alt afhænger af samarbejde. Når man laver noget i en stor skolestruktur og vi skal lave noget ekstra. Det
handler om at kende hinanden, når man går på tværs. Det betyder utrolig meget” (Underviser).

Enkelte undervisere har angivet, at der var en udfordring i, at mange undervisere, ikke var tilstede
hele tiden. De oplever, at det er nødvendigt, at personalet er til stede hele tiden og at teamet er
gennemgående for hele forløbet. De anerkender dog også den organisatoriske faktor, samt det faktum, at underviserne også skal have tid til at tage pauser.
”Jeg synes at der skal være en fast ramme af personale der er til stede hele tiden. Vi havde nogle skift, og
det er også pga. organiseringen. Jeg var der 3 dage og 2 dage. Og så kom der nogle andre undervisere ved
siden af. Vi var de primære undervisere i dansk og mat. Og hvis der skal være en rød tråd for både mig og
eleverne så skal det være den samme lærer” (Underviser).

Underviseren i citatet peger på behovet for en organiseringsfor som da også fra begyndelsen har været anbefalet. Nemlig at der er en fast undervisergruppe på 4 personer som skal være de primære
gennem hele forløbet. Denne anbefaling er således skærpet af evalueringen. Derudover oplever underviserne, der har angivet at samarbejdet har fungeret mindre godt, at der har været forskellige opfattelser om undervisningens indhold og pædagogiske tilgang blandt de forskellige undervisere.

OPLEVEDE STYRKER OG UDFORDRINGER UNDER CAMP
Størstedelen (60 %) af underviserne oplever, at campen i høj grad har forløbet efter hensigten. 35 %
af underviserne mener i nogen grad, at den er forløbet efter hensigten, mens blot 5 % mener, at
campen kun har forløbet efter hensigten i mindre grad.
Figur 78. I hvilken grad er campen forløbet efter hensigten?
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Særligt blandt underviserne på 4 ugers dagscamp opleves det, at campen er forløbet efter hensigten.
Alle underviserne på denne forløbstype har i høj grad været enige i dette udsagn. Det er udelukkende blandt underviserne på 3 ugers camp med overnatning, at det opleves, at campen i mindre
grad har forløbet efter hensigten. 18 % af underviserne på denne forløbstype oplever kun i mindre
grad et hensigtsmæssigt forløb. Årsagerne hertil kendes ikke, men har antageligt at gøre med lokale
forhold snarere end camp modellen.
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Figur 79: I hvilken grad er campen forløbet efter hensigten?
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Samlet set forløb camp-forløbene grundlæggende over forventning mht. såvel undervisernes som
elevernes tilbagemeldinger og vurderinger. Begejstringen var stor, fællesskaberne stærke og ambitionerne høje og intense. Så alt gik godt og kan alt i alt gentages, dog med fokus på justeringspotentialer og skærpet fokus jf. ovenstående:
▪
▪

▪
▪

Grundskemaet kan med fordel drøftes mht. mulig øget fleksibilitet
Der kan med fordel arbejdes på at løfte læringsgrundlaget højere op i bevidsthedshierarkiet
og stimulere højere følgeskab således, at det indgår som fælles arbejdsgrundlag for alle. Hertil kommer at Læringslokomotivet må overveje om graden af følgeskab til nogle af elementerne – især den løbende vurdering af eleverne – er tilstrækkeligt, eller om indhold og metode i disse skal gentænkes.
Der kan med fordel, på nogle få camps, arbejdes yderligere med teambuilding blandt underviserne.
Der kan, som beskrevet andet sted i denne rapport, arbejdes med overblik og tilgængelighed
til materiale i materialebanken.
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10. EFTERFORLØB
I dette kapitel evalueres en række elementer, der alle knytter
sig til Læringslokomotivets efterforløb. Netop efterforløbet
må anses som et vigtigt element i intensive læringsforløb, og
for både elever og lærere på hjemskolen er det afgørende at
arbejde med at fastholde den udvikling, som eleven potentielt oplever på det intensive læringsforløb.
I Læringslokomotivet har der været lagt op til at arbejde målrettet med efterforløbet via en række elementer. I kapitlet
præsenteres erfaringerne med disse elementer i fem delafsnit. I afsnit 0 evalueres elevernes og lærernes overordnede
oplevelse af elevernes miljøskifte tilbage til de vante rammer
på hjemskolen. I afsnit 10.2 sættes der fokus på makkerordningen, der netop har haft til formål at sikre en lettere tilbagevenden til klassen på hjemskolen. I afsnit 10.3 evalueres de
elev- og overleveringssamtaler, som det er blevet anbefalet
at afholde med eleven, inden der i afsnit 10.4 sættes fokus på
oprettelsen af camp holdet, der har skullet give elever og
campmedarbejdere anledning til at mødes og vedligeholde
kontakten og fastholde udviklingen.
Kapitlets konklusioner er baseret på indsigter fra både surveyresultater og fokusgrupper, og knytter sig primært til følgende tre målsætninger fra indsatsteorien:

Elevernes udbytte
fra camp overleveres

Obligatorisk lærerbesøg på camp.
Overlevering af
elevens udbytte.

Eleverne ændrer
praksis i deres
vante skolemiljø

Elevernes styrkede kompetencer
medfører læring

Klasselærer/
kontaktlærer fastholder elevens udvikling gennem
elevsamtaler.
Makkerordning.
Camphold etableres i US.

Eleverne kan anvende læringsstrategier, og de arbejder med faglige
og personlige målsætninger.
Eleven oplever
styrket tro på
egne evner og muligheder for at
gennemføre en
ungdomsuddannelse.
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TILBAGEVENDEN TIL KLASSEN
På samme måde som deltagelse på Læringslokomotivet af eleverne kan opleves som et relativt radikalt miljøskifte, kan også tilbagevenden til klassen på hjemskolen opleves som sådan. Men hvor opholdet på Læringslokomotivet kan give anledning til at bryde med negative rollemønstre på hjemskolen, som flere af eleverne har oplevet, så indebærer elevernes tilbagevenden til klassen omvendt
en risiko for, at eleverne ”falder tilbage” i gamle roller, hvilket kan underminere den udvikling, de
har gennemgået på Læringslokomotivet. I dette afsnit evalueres elevers og hjemskolelæreres opfattelse af, hvordan elevernes tilbagevenden har forløbet.

10.1.1 Oplæg for klassen
Der har iht. Læringslokomotivets drejebog været lagt op til, at eleverne i slutningen af campforløbet
har skullet forberede en præsentation om deres oplevelser på Læringslokomotivet. Herefter har eleven selv skullet fremlægge præsentationen foran sin klasse på hjemskolen – dels med henblik på, at
give de andre elever et indblik i opholdet på Læringslokomotivet og dels som en øvelse for den enkelte elev.
I survey-undersøgelsen blandt eleverne angiver 82 %, at de har holdt et oplæg for klassen om deres
oplevelser på Læringslokomotivet, mens 18 % angiver, at de ikke har holdt et oplæg.
I de tilfælde, hvor eleverne ikke har fået præsenteret deres oplæg, bliver der i fokusgrupperne typisk
henvist til logistiske omstændigheder – f.eks. at det har været vanskeligt at finde tid til, eller at eleven var syg på den aftalte dag for oplægget og derfor ikke er blevet til noget endnu.
Men størstedelen af eleverne har da også holdt deres oplæg. Oplevelserne med oplægget blandt
disse elever har imidlertid været forskellige. På den ene side giver nogle elever udtryk for, at oplægget har været en ærgerlig oplevelse og beskriver en oplevelse af, at hjemskoleklassens elever har
haft vanskeligt ved at tage imod oplægget:
”Jeg synes, det var ret træls. Man havde glædet sig til at komme tilbage og fortælle om det. Men min klasse er dårlig, de gad slet ikke at høre om det.” Elev
”Det var lidt akavet, at man skulle fremlægge om, at man havde været væk,
fordi man er dårlig i skolen.” (Elev).
Oplevelser som disse bekræfter således en bekymring, som også er blevet formuleret blandt enkelte
kontaktlærere, nemlig at oplæggene risikerer at udstille eleverne foran klassen på en uhensigtsmæssig måde:
”Jeg synes, den [oplægget] er lidt farlig. De fire, vi har afsted, har været nogle
fagligt dårlige elever. Det præger også deres præsentationer. Det kan godt
være lidt udstillende. De andre er et helt andet sted. De bliver måske lidt til
grin. De er ude og opleve noget vildt spændende, og så kommer der noget tilbage af dårlig kvalitet. Det er jo fjerdeklassesniveau noget af det, hvilket udstiller dem.” (Kontaktlærer).
På den anden side er det dog vigtigt at understrege, at langt fra alle elever har haft dårlige oplevelser
med oplæggene. Tværtimod giver flere elever udtryk for, at deres præsentation har været en rigtig
god oplevelse. De gode oplevelser handler dels om, at oplægget har givet en anledning for eleverne
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til at formidle oplevelsen på Læringslokomotivet og den udvikling, de har gennemgået der. Og dels
handler det om, at oplægget i sig selv har givet anledning til at afprøve de redskaber, de har tilegnet
sig på Læringslokomotivet i en ”rigtig” skolesituation:
”Mange blev også chokerede over, hvor meget vi havde rykket os. Jeg havde
rykket mig meget i matematik. […] Jeg var steget med 65% i matematik. Det
sagde vi i fremlæggelsen” (Elev).
”Jeg brugte det vi havde lært om at præsentere. Sådan noget med power positions, hvordan man skulle stå. Det gjorde en mere tryg ved at lave de her præsentationer. Mig og X lavede den sammen og stod rigtig i de der power positions. Det virkede, og det gik rimelig godt.” (Elev).
”Det [oplægget] var super. De [eleverne] var rolige, alvorlige. De har ellers
stået og fjollet og pjattet en masse. Men der var en helt anderledes ro på, det
var super godt.” (Kontaktlærer).
Oplæggets succes afhænger således i et vist omfang af de specifikke omstændigheder, der gør sig
gældende for relationen mellem den tilbagevendende elev og vedkommendes hjemskoleklasse. Giver relationen grobund for, at eleven får en opbyggelig oplevelse ud af at holde oplægget? Hertil
kommer at campundervisere men især kontaktlærere skal være meget opmærksomme på at assistere og sikre at eleverne kan gennemføre oplægget forsvarligt uden at risikere nederlag.
Det er selvsagt ikke frugtbart, hvis eleven med oplægget så direkte oplever at blive sat i en situation,
hvor elevens ”gamle rolle” (som f.eks. fagligt dårlig elev) blot udstilles og genproduceres foran resten af klassen. Omvendt er det også klart, at elever, der vender tilbage til klasser, hvor læreren vurderer, at klassen vil være i stand til at håndtere elevens oplæg på en konstruktiv måde, med oplægget har mulighed for at videreføre en god oplevelse fra læringslokomotivet til hverdagen på hjemskolen. På den baggrund kan det i fremtidige projekter overvejes, om oplægget bør tænkes som en
mulighed, som det er op til kontaktlærerne at vurdere relevansen og hensigtsmæssigheden af i de
specifikke tilfælde.

10.1.2 Oplevede forandring fagligt, socialt og personligt
Som det fremgår i kapitel 4, så viser både de faglige test og non-kognitive målinger, at eleverne har
rykket sig i løbet af deres ophold på Læringslokomotivet. Men iht. indsatsteorien har der også været
en målsætning om, at eleverne selv oplever en øget tro på egne evner.
Derfor er eleverne i den opfølgende survey blevet spurgt ind til netop deres egen oplevelse af egen
udvikling. Resultaterne af surveyen indikerer, at eleverne også selv oplever, at Læringslokomotivet
har bidraget positivt til deres udvikling. Som det fremgår af nedenstående er der således kun ganske
få elever, der giver udtryk for en oplevelse af kun i mindre grad eller slet ikke at have udviklet sig –
såvel fagligt som personligt og socialt.
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Figur 80: Nu kommer der nogle udsagn om, hvad Læringslokomotivet betød for din udvikling. Du skal svare på, om du i
høj grad, i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke er enig i udsagnene.
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Særligt fagligt har mange elever en oplevelse af fremgang. Halvdelen af eleverne har således i høj
grad en oplevelse af faglig udvikling, mens 43 % i nogen grad oplever faglig udvikling. Dette stemmer
da også godt overens med indtrykket fra fokusgrupperne, hvor de interviewede elever typisk har
nævnt netop den faglige udvikling som noget af det første, når de er blevet spurgt ind til deres udbytte af forløbet:
”Jeg er blevet bedre til dansk og mat. Mest dansk… at stave. Det havde jeg
svært ved før, nu er jeg blevet bedre.” (Elev).
”Jeg klarer mig meget bedre i matematik. Jeg forstår det. Og i dansk… Nu forstår jeg det med nutids-r.” (Elev).
Flere elever har desuden været i stand til at reflektere over og sætte ord på, hvad der mere konkret
læringsteknisk har bidraget til deres positive udvikling på Læringslokomotivet. Dette illustreres eksempelvis i følgende citat fra en elev:
”I dansk er jeg i hvert fald bedre til ordklasser f.eks. udsagnsord. Nu tager jeg
det stille og rolig og kører ikke bare igennem. Så ender jeg med at være færdig
efter to-tre minutter, og så er det forkert. Jeg har lært at tage tid til opgaverne.
Det var den måde dansklærerne [på Læringslokomotivet] hjalp mig, og sagde at
jeg skulle tage det roligt. Det har min dansklærer derhjemme også prøvet, men
hun kunne bare ikke. Det kan tage op til 15 minutter at få hjælp på skolen. Deroppe fik man mere hjælp” (Elev).
Citatet illustrerer således også, hvordan der alligevel i et vist omfang må ses en sammenhæng mellem den faglige og non-kognitive udvikling (på trods af fraværet af statistisk sammenhæng, jf. afsnit
4.2). I citatet beskriver eleven nemlig netop, hvordan hendes faglige udvikling (her: løsning af danskopgaver) er blevet mulig på baggrund af udviklingen af en personlig forudsætning (her: evnen til at
tage det roligt, når hun løser opgaver).
Og netop udviklingen af elevernes non-kognitive forudsætninger fremhæves, når man spørger til
kontaktlærernes opfattelse af elevernes udbytte. Som det fremgår af figuren nedenfor, så giver kontaktlærerne således udtryk for, at eleverne især har udviklet deres non-kognitive forudsætninger,
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mens de i lidt mindre grad oplever en faglig udvikling. Eksempelvis har 37% af kontaktlærerne en oplevelse af, at eleverne i høj grad har udviklet sig personligt, mens relativt mange (36 %) oplever, at
deres elev(er) kun i mindre grad har rykket sig fagligt.
Figur 1: I hvilken grad oplever du generelt, at eleven/eleverne har udviklet sig under camp på følgende parametre?
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På baggrund af figur 81, og med udgangspunkt i øvrigt materiale og interview, er evalueringens helt
overordnede vurdering at ca. hver tredje elev har haft et fagligt, personligt og socialt udbytte af deltagelsen, som kan få afgørende betydning for deres fremtidige skolegang. Dette baseres især på de
37% der vurderes i høj grad, at have fået personligt udbytte. Se mere om de kvalitative vurderinger
senere.
Her er det værd at bemærke, at der ikke er signifikante forskelle på kontaktlærernes besvarelser på
tværs af forløbstyper, når man kigger deres opfattelser af elevernes personlige eller faglige udvikling.
Som det fremgår af nedenstående figur, er der til gengæld signifikant flere af de kontaktlærere, der
har haft elever på forløb af tre ugers varighed uden overnatning, der oplever, at deres elev(er) kun i
mindre grad har udviklet sig socialt sammenlignet med de andre forløb. Dette understreger således
pointen om, at de – på papiret – mere intense forløb især er gunstige for elevernes sociale udvikling
(som behandlet i kapitel 3).
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Figur 2: I hvilken grad oplever du generelt, at eleven/eleverne har udviklet sig under camp på følgende parametre (Socialt)? Fordelt på forløbstype.
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Selvom der overordnet må siges at være tale om ganske positive oplevelser af elevernes udvikling
både blandt eleverne selv og deres kontaktlærere, så er der også indikationer på, at tilbagevenden til
klassen kan være udfordrende. I de følgende to delafsnit belyses, hvad såvel elever som kontaktlærere har oplevet som hhv. nemt og svært ved deres tilbagevenden til klassen.

10.1.3 Hvad var nemt?
Der kan på baggrund af både fokusgrupper samt åbne besvarelser i kontaktlærer-survey fremhæves
særligt tre elementer, der har bidraget konstruktivt til elevens tilbagevenden til klassen: Arbejdet
med klare målsætninger, de individuelle samtaler samt konkrete læringsredskaber fra camp-forløbet.
Øget tro på egne evner: Flere kontaktlærere har oplevet, at eleverne kommer tilbage med øget selvtillid og tro på egne evner. Mange elever er eksempelvis mere tilbøjelige til at række hånden op og
aktivt søge hjælp i timerne. Det har gjort det lettere for lærere at inddrage eleverne og identificere
elevens konkrete udfordringer i dagligdagen.
”Hun er gået fra at gå helt i baglås til meta-kognition: ’Jeg kan godt se, at det
her ikke er så godt, så gør vi sådan her i stedet’. Jeg har haft hende i 2 år, og jeg
kan bare se, at der er sket et eller andet med hendes hoved og hendes forhold
til sig selv. Hun har været på noget læsehold, men hun fik ikke lavet så meget,
fordi hun gik i baglås, men det gør hun ikke så meget mere.” (Kontaktlærer)
”De [eleverne] tager mere ansvar og er mere bevidste om egen indsats” (Kontaktlærer).
Konkrete læringsredskaber fra campforløbet: Mange både kontaktlærere og elever fremhæver, at
eleverne har fået nogle helt konkrete redskaber til at håndtere situationer, der før Læringslokomotivet har været vanskelige. Flere elever fremhæver eksempelvis, hvordan de bruger de 7 karaktertræk,
når de oplever udfordringer, mens nogle kontaktlærere beskriver, hvordan netop de 7 karaktertræk
har givet elev og kontaktlærer et ”fælles sprog”, der kan hjælpe eleven videre i svære situationer.
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”Eleven er kommet tilbage med en rækker ’værktøjer’, eleven kan benytte sig af
i den konkrete undervisningssituation. Disse ’værktøjer’ har gjort, at eleven har
haft et større gå-på-mod ift. lidt svære faglige opgaver.” (Kontaktlærer).
”Jeg bruger det [de 7 karaktertræk] også nogle gange i timerne. Hvis man bliver
sur på nogle af klassekammeraterne, så kan man lige tælle til ti.” (Elev).
Arbejdet med klare målsætninger: Endelig peger flere kontaktlærere på, at sociale, personlige og
faglige målsætninger for eleverne har fungeret særligt godt efter, at eleverne er kommet tilbage til
klasserne. Det fungerer godt, at lærerne kan holde eleverne op på deres mål, at eleverne er blevet
bedre til at sætte mål for sig selv, og generelt at de har etableret et mål med at gå i skole.
”Eleven har sat sig personlige, faglige og sociale mål og forsøger at nå sine
mål.” (Kontaktlærer).
”Vi arbejder målrettet med de ting som eleverne har som fokuspunkter” (Kontaktlærer).

10.1.4 Hvad var svært?
Der kan på baggrund af både fokusgrupper samt åbne besvarelser i kontaktlærer-survey fremhæves
særligt to elementer, der opfattes som vanskelige i forbindelse med elevens tilbagevenden til klassen: Det pludselige miljøskifte og de individuelle samtaler
Pludseligt miljøskifte kan være vanskeligt at håndtere: Flere elever og lærere oplever det som vanskeligt at omstille sig til den niveaumæssige- og ressourcemæssige forskel, der er mellem Læringslokomotivet og hjemskoleklassen. Elever, der ellers har oplevet, at de eksempelvis har udviklet sig fagligt, kan opleve det som en vanskelig konfrontation med et fagligt niveau i hjemskoleklassen, der
fortsat er væsentligt højere end niveauet på Læringslokomotivet. Flere lærere oplever da også, at
det kan være svært at hjælpe eleverne med at nå sine faglige mål, da det faglige niveau på Læringslokomotivet ikke har været svarende til 7. eller 8. klasses-niveau.
”Det har været vanskeligt at bevare de ting, som eleven har lært. At holde dem
vedlige. Læringslokomotivet har uden tvivl givet eleven masser af succesoplevelser... Det er rigtig gode rammer, som eleven har været i. Den skoledag vi tilbyder i folkeskolen er dog langt fra den verden, som Læringslokomotivet har
givet eleven. Så næste skridt må være at bygge bro eller klæde vi lærere i folkeskolen bedre på ift., hvilke handlemuligheder vi skal sætte ind med, når eleven
kommer tilbage.” (Kontaktlærer).
Udfordrende at finde tid til individuelle samtaler: De individuelle samtaler beskrives af flere kontaktlærere som nødvendige for at fastholde en positiv udvikling hos eleven, ligesom de potentielt
skaber en god lærer-elev-relation. Men flere oplever det som vanskeligt at finde tid og prioritere
samtalerne. Flere lærere peger på, at det kræver en ledelsesmæssig prioritering, hvis forhåbningen
om at lærerne skal gennemføre det anbefalede antal samtaler skal indfries:
”De store krav til vores læringssamtaler. Der har der slet ikke været tid til at
putte dem ind i den daglige arbejdsdag. De metoder, vi skal afholde læringssamtalerne på, falder derfor til jorden. Mængden af læringssamtaler er for
stor.” (Kontaktlærer).
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Evalueringen viser at der blandt alle involverede er enighed om at de individuelle samtaler mellem
elev og kontaktlærer er vigtige og rummer store potentialer for fastholdelse af nye arbejdsvaner og
vedligeholde den erhvervede indstilling til læring osv. Som det også er fremgået er der imidlertid
store problemer med at kunne prioritere og finde tid til disse samtaler. Her foreligger således et strategisk arbejde for alle involverede parter. Evalueringen viser dog også, at man i de fleste tilfælde vil
kunne finde skoleledere som ønsker at prioritere disse ressourcer og timer til kontaktlærere. Flertallet af de interviewede skoleledere tilkendegav således, at de fremadrettet vil være klar til at prioritere opmærksomhed og timer hertil:
”Efter de erfaringer vi har gjort os nu, med deltagelse i dette projekt [ Læringslokomotivet] og de potentialer det har at arbejde videre med i efterforløbet, så
er det noget der helt klart vil have min opmærksomhed at vi skal prioritere ressourcer til, næste gang vi sender elever afsted” (Skoleleder).
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MAKKERORDNING
Makkerordningen træder i kraft allerede inden læringsforløbet påbegyndes, og er tiltænkt en funktion både under og efter campen. Konkret er eleverne blevet parret med én eller flere klassekammerat fra hjemskolen, som eleven løbende har skullet have kontakt med under opholdet. Makkerskabet
har således været tænkt som et redskab til dels at fastholde elevens forbindelse til klassen under
camp opholdet, og dels til at give hjemskoleklassen bedre forudsætninger for at modtage eleven efter campforløbet. I dette afsnit evalueres ordningen i dens helhed – dvs. at der inddrages perspektiver på ordningen, der både knytter sig til tiden under og efter campforløbet.

10.2.1 Kontakt med makker
På baggrund af resultaterne fra elev-surveyen kan det konkluderes, at stort set alle elever på læringslokomotivet (98 %) inden begyndelsen af læringsforløbene er blevet parret op med en makker.
Derudover kan det konstateres, at der for de fleste elevers vedkommende har været relativt jævnlig
kontakt mellem elev og makker. Som det fremgår af nedenstående tabel har der i praksis for de fleste elevers vedkommende (45 %) været tale om kontakt 1-2 gange om ugen. Næsten en fjerdedel af
eleverne på Læringslokomotivet har haft kontakt med deres makker(e) hver dag, mens kun 12 % har
haft kontakt med deres makker hver 14. dag eller sjældnere.
Figur 3: Hvor ofte havde du cirka kontakt med din(e) makker(e), mens du var på Læringslokomotivet (f.eks. på Facebook, Twitter, Instagram, elevintra, mail, telefon eller video)? (Kun dem, der har haft en makker i deres klasse)
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Der er ikke statistisk signifikante forskelle på tværs af hverken forløbstype eller skoler. Men det kan
på baggrund af fokusgrupperne konstateres, at formatet for kontakten med makkeren under campen har været implementeret forskellig. På nogle forløb har det været lagt ind som et fast element
hver dag, mens det andre steder i praksis i højere grad har været op til eleverne selv at administrere
konktaktfrekvensen. Det samme gælder for makkeren/makkerne i hjemskoleklassen. På nogle skoler
har kontakten været systematiseret og skemalagt, mens det i andre tilfælde har været fuldstændigt
op til makkeren/makkerne selv at administrere.
Det har været en gennemgående tilbagemelding fra ungdomsskolerne, at det har været svært at tilrettelægge et passende format for makkerordningen. Dels fordi det logistisk er vanskeligt at supervisere samtlige elevers kommunikation, og dels fordi responsen fra makkeren/makkerne har varieret
meget på tværs af de forskellige hjemskoler. Sidstnævnte udfordring beskrives desuden som en kilde
til nederlag for nogle elever, der har oplevet en særlig lav respons fra deres makker(e) sammenlignet
med andre på camp-opholdet.
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10.2.2 Makkerens rolle under camp
Det kan på baggrund af fokusgrupperne også konstateres, at der har været anvendt forskellige tilgange til valg af makker på elevernes hjemskoler. I nogle tilfælde har eleverne selv skulle vælge eller
komme med forslag til en makker, mens det andre steder er blevet besluttet af læreren. Dette har
på sin vis ført til forskellige oplevelser af ordningen. For det beskrives generelt som afgørende for, at
ordningen skal fungere, at der bliver foretaget et ”godt match” mellem elev og makker. Det ”gode
match” beskrives først og fremmest som et godt socialt match, der beror på en naturlig lyst til kommunikation makkerne imellem. Men det fremhæves samtidigt afgørende, at makkeren også har det
tilstrækkelige overskud i hverdagen og evner at skabe og opretholde en vedvarende og konstruktiv
kontakt med eleven:
”Vi har valgt makkerne i samarbejde med eleverne. En som eleven har som social støtte i hverdagen også. Den som eleven helst ikke vil miste i sit fravær. Og
så en der er lidt mere fagligt ressourcestærk end den elev, der er sendt afsted.”
(Kontaktlærer).
Det er således ikke givet, at eleven ikke selv er i stand til at vælge en makker, som vil kunne fungere i
den henseende. Men som det eksempelvis fremgår af følgende beretning fra en anden kontaktlærer
på en hjemskole, hvor valget fuldstændigt var lagt op til eleven selv, så medfører denne tilgang også
en risiko for, at matchet ikke fungerer efter hensigten:
”Vi prøvede at få det [makkerordningen] op at stå. Men vi begik den fejl, at vi
selv lod dem vælge makker. Jeg tænkte, at det var godt, at de havde en god relation til makkeren, så det blandede jeg mig ikke i. Men de havde slet ikke styr
på det – det var nogle drenge, der lod det sejle. Det var først da jeg havde været ude på camp i uge tre, at jeg fandt ud af det og gik hen og prikkede dem på
skulderen.” (Kontaktlærer).
Det gode makkervalg består således i at sikre en balance mellem makkerparrets naturlige lyst til at
holde kontakt med hinanden under forløbet på den ene side, og sikre grobund og for vedvarende og
konstruktiv kontakt på den anden side. I den forstand bør lærerens fagprofessionelle vurdering derfor ofte være nødvendig at inddrage.
Som det fremgår af nedenstående figur, angiver de fleste elever (84 %), at de har talt med deres
makker om, hvad de har oplevet på camp opholdet, og næsten to tredjedele (65 %) angiver, at de
talt med deres makker om, hvad de har lært på Læringslokomotivet. Kommunikationen har dermed
først og fremmest oplevelserne på Læringslokomotivet som omdrejningspunkt, mens kun lidt over
halvdelen (58 %) svarer, at de har talt med deres makker om, hvad der klassekammeraterne hjemme
på skolen har oplevet.
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Figur 4: Har du talt med din makker om nedenstående, mens du var på Læringslokomotivet? (Kun dem, der har haft en
makker i deres klasse)
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Men selvom kommunikationen primært har Læringslokomotivet som omdrejningspunkt, så beskriver både elever og personale (fra såvel hjemskole som camp) det som en central udfordring ved
makkerordningen, at makkeren på hjemskolen har haft svært ved at forstå, hvad eleven på Læringslokomotivet egentlig har gennemlevet:
”Ideen med makkerordningen er rigtig god. Men de kan ikke finde ud af det […]
Det har været enormt diffust for makkeren. Der har ikke været nogle af makkerskaberne, der har forstået, hvad det gik ud på eller fået skrevet de der opdateringer om, hvad der er sket i klassen osv.” (Kontaktlærer).
Det kræver selvsagt gode formidlingsevner at sætte ord på oplevelser som Læringslokomotivet, så
makkeren i hjemskoleklassen kan få en bedre forståelse for det som eleven på Læringslokomotivet
gennemlever. I fokusgrupperne er det derfor blevet foreslået, at kommunikationen mellem makkerne i et vist omfang omtænkes. Det er blevet foreslået, at kontakten i højere grad faciliteres af
personalet – på både Læringslokomotivet og hjemskolen. Makkeren på hjemskolen bør i højere grad
sættes ind i, hvad projektet går ud på, mens eleven på Læringslokomotivet i højere grad bør assisteres i at formidle oplevelsen. Her vurderes det vigtigt at kontaktlærerne på hjemskolen er klædt på (af
ungdomsskolen), så han/hun kan sætte eleverne ind i makkerordningen og understøtte den. Personalet fra såvel hjemskole som Læringslokomotivet påpeger dog, at det inden for de nuværende rammer kan være vanskeligt at finde ressourcer til denne ekstra indsats.

10.2.3 Makkerens rolle efter camp
Der bliver blandt flere af kontaktlærerne i fokusgrupperne givet udtryk for en oplevelse af, at der
ikke har været et klart program for, hvilken rolle makkerordningen skal spille efter campen. Det har i
mange tilfælde ført til, at der ikke har været en reel videreførsel af ordningen i praksis.
Men som det fremgår af nedenstående figur, så har relativt mange elever alligevel en opfattelse af,
at deres makker har været en god støtte i forbindelse med deres tilbagevenden til klassen. Der er
således 29 %, der i høj grad har opfattet makkeren som en støtte, mens 32 % i nogen grad har opfattet makkeren som en støtte i efterforløbet. Omvendt har 16 % kun i mindre grad opfattet deres makker som en støtte, mens 14 % slet ikke har oplevet deres makker som en god støtte i forbindelse
med elevens tilbagevenden til hjemskoleklassen.
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Figur 5: Var din makker en god støtte, da du kom tilbage til klassen? (Kun dem, der har haft en makker i deres klasse)
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Det er dog på baggrund af fokusgruppeinterviewene med både elever og personale evaluators indtryk, at det primært har været i de tilfælde, hvor eleven også før campforløbet har haft en god relation til makkeren, at eleven efterfølgende har oplevet makkeren som en god støtte. Da der i et vist
omfang har manglet en konkret formalisering af makkerens rolle efter forløbet, er det vanskeligt at
vurdere, hvorvidt støtten i disse tilfælde har været et resultat af makkerordningen, eller om makkerskabsrelationen blot er fortsat, som den var inden campforløbet.
Effektmæssigt er det for så vidt også underordnet, om støtten udspringer af formaliserede eller uformaliserede rammer. Men i de tilfælde, hvor eleven har manglet en uformaliseret kontakt i hjemskoleklassen, kunne et mere klart defineret program for makkerordningen have været en hjælp til at
gøre elevens tilbagevenden lettere.

10.2.4 Udbytte af makkerordning
Der bliver i fokusgrupperne generelt givet udtryk, at makkerordningen grundlæggende er en god idé.
Men det påpeges også, at den i praksis har været vanskelig at få til at fungere. I de tilfælde, hvor den
har fungeret, har udbyttet dog tilsyneladende været i overensstemmelse med det erklærede formål.
Her har makkerordningen således 1) bidraget til en følelse af social inklusion i hjemklassen og 2) fungeret som en kanal til overlevering af praktisk information til eleven på Læringslokomotivet.
Følelse af social inklusion i hjemklasse. For nogle elever – primært elever, der i deres hjemklasse i
forvejen har haft en gode sociale relationer – har oplevet makkerordningen som et betydningsfuldt
”link” til deres liv i hjemklassen. For dem har ordningen givet en legitim anledning til at blive opdateret på, hvad der er foregået i vennernes hverdag derhjemme, hvilket ellers kan være vanskeligt midt
i et intensivt forløb, der kræver meget af elevernes opmærksomhed.
”Det var godt, at vi havde en vi skrev til. Man ville gerne vide, hvad der skete i
den anden klasse. Og så havde man den person, man kunne spørge, hvad der
skete. Mere for at høre sladder. Ikke så meget for lektier.” (Elev).
”Jeg havde det fint med min makker. Jeg skrev nogenlunde hver dag. Jeg synes,
at det var fedt, for så kunne man stadig holde sig opdateret på, hvad der skete i
klassen. Det var en af mine gode venner fra klassen” (Elev).
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Overlevering af praktisk information. I andre tilfælde har makkerordningen først og fremmest været en praktisk foranstaltning til at sikre, at eleven på Læringslokomotivet har kunnet følge med i,
hvad hjemskoleklassen har gennemgået i elevens fravær. I nogle tilfælde har denne funktion dog
mest været et udtryk for, at makkerparret ikke på forhånd har haft en ”naturlig” social relation, som
det eksempelvis fremgår af det nederste af følgende to citater:
”[Makkerordningen gjorde, at] jeg vidste hvilke lektier, man skulle have klar, og
så vidste jeg, at de havde om sagprosa, så jeg var velforberedt.” (Elev).
”Vi sad i hvert fald og tænkte, at det var lidt at påtvinge nogen (andre elever)
at tage en opgave, fordi der ikke var en ”naturlig makker”. Vi ville ikke kunne
udpege én, så vi valgte to, der var meget afholdte og meget dygtige. Så deres
funktion har været, at de har kunnet fortælle ham, hvor langt vi var nået i bogen.” (Kontaktlærer).

10.2.5 Udfordringer ved makkerordningen
Makkerordningen opleves, som nævnt, flere steder som vanskelig at få til at fungere i praksis. Der
kan på baggrund af fokusgruppeinterviewene med såvel elever som personale fremhæves tre centrale forhold, der har bidraget til disse udfordringer: Manglende kontrol med kommunikationen
makkerne imellem, uklarhed om rammerne for ordningen, mangel på fælles forståelse af campforløbet makker og elev imellem.
Manglende voksenkontrol med kommunikationen. Personale fra såvel Læringslokomotivet som
hjemskolerne har oplevet det som vanskeligt at gennemskue og kontrollere kommunikationen mellem eleven på Læringslokomotivet og makkeren på hjemskolen.
Formaliseringsgraden af ordningen flere steder været relativt lav, hvilket bl.a. har medført, at ordningen i praksis har været overladt til elevernes eget initiativ og derfor ikke altid er blevet vedligeholdt. Men personalet har i et vist omfang også fundet det vanskeligt at overskue kommunikationen,
fordi de kun har haft et begrænset kendskab til, hvad der er foregået i ”den anden ende”. Et øget fokus på at facilitere kontakten vil desuden kunne bidrage til at undgå situationer, hvor kommunikationen er ulige – f.eks. at makkeren kun svarer kortfattet på lange beretninger fra eleven på Læringslokomotivet.
”Lærerne regnede selv med, at vi ville huske det. Det var virkelig dårlig planlagt. Vi skulle bruge den her app. Der var ikke sat tid af til det, og så endte det
med at vi skulle gøre det i den halve time, hvor vi havde vores telefoner, og der
gad man ikke.” (Elev).
”Det var svært. Svært at se for os [undervisere på Læringslokomotivet], om det
blev brugt. Hver torsdag. Christopher havde overhovedet ikke skrevet til sin
makker. Jeg kendte ikke makkeren. Så det var amputeret for mig.” (Underviser
på Læringslokomotivet)
”Jeg skrev en hel paragraf om, hvad vi lavede, og så skrev hun [makkeren] bare
tilbage ’okay’.” (Elev).
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Varierende tilgang og engagement på hjemskolerne. Makkerordningen har været håndteret på forskellige måder og med varierende engagement af hjemskolerne. Dette har dels givet udfordringer
mht., hvordan personalet på Læringslokomotivet har kunnet vejlede i og tilrettelægge makkerordningen. Og dels har det ført til situationer, hvor nogle elever har oplevet nederlag, fordi deres makker har været mindre responsiv end andres. Derudover har hjemskolerne i et vist omfang savnet klarere retningslinjer for, hvordan makkerordningen evt. skulle håndteres efter forløbet.
”Der var sat tid af til det, og vi gik rundt og hjalp, men vi synes også, at det
skulle komme indefra. Og der var forskellige rammer for det på de forskellige
skoler.” (Underviser på Læringslokomotivet).
”Jeg skrev med mine [makkere] hver dag. Men så var der nogen, der kun skrev
med dem om onsdagen eller slet ikke. X’s makker gad ikke. Jeg skrev, hvad jeg
havde lavet og de skrev tilbage hvad de, havde lavet. Når jeg savnede dem var
det dejligt at snakke med dem.” (Elev)

Vanskeligt at skabe fælles forståelse makker og elev imellem. Flere elever har haft en oplevelse af,
at det har været svært for makkeren på hjemskolen at sætte sig ind i, hvad eleven egentlig oplevede
under forløbet. Nogle elever har tolket den manglende forståelse som manglende interesse i deres
oplevelse på campen. Frustrationen har givet anledning til forslag om, at makkeren fra hjemskoleklassen bør komme på besøg på Læringslokomotivet, eller at der på anden måde bliver investeret i i
højere grad at inddrage makkeren i oplevelsen.
”Det ville være meget bedre, hvis de kom og besøgte os. Det var lidt mærkeligt
at skrive til en, der ikke vidste, hvad vi lavede.” (Elev).
”Det er måske nemmere at komme tilbage, hvis der er en, når eleven kommer
tilbage, der kender karaktertrækkene osv. Så jeg tror der skal skydes flere ressourcer i det [makkerordningen].” (Kontaktlærer).

Varierende rækkevidde af kontaktlærernes viden og information. Flere kontaktlærere har givet udtryk for uklarhed omkring hvordan makkerordningens indhold, hvordan den fungerer og skal vedligeholdes. Det formaliserede program og materiale herom synes i varierende grad at være nået frem til
kontaktlærerne på skolerne, eller i hvert fald opmærksomheden herpå. Ungdomsskolerne kan fremadrettet med fordel have mere fokus herpå.
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ELEV- OG OVERLEVERINGSSAMTALER
Elevsamtalerne efter campforløbet og har til formål at støtte og fastholde eleven i en positiv udvikling både fagligt, personlig og socialt. Det er hensigten, at eleven i de løbende samtaler med sin kontaktlærer selv reflekterer over og formulerer målsætninger for sin egen læringsproces. Refleksionerne og målene dokumenteres løbende i den logbog, som eleven har med fra sit campforløb. I Læringslokomotivets drejebog anbefales det, at eleven tilbydes otte samtaler, og at de foregår ca. hver
anden uge. i løbet af fire måneder. I det følgende evalueres forløbet omkring elevsamtalerne samt
overleveringssamtalen (for stået som en mundtlig eller skriftlig samtale mellem kontaktlæreren, eleven og en eller flere camp-medarbejdere under eller efter camp-forløbet).

10.3.1 Antallet og karakteren af samtaler
Blandt de kontaktlærere, der har besøgt én eller flere elever på camp, angiver 84%, at der har været
afholdt en overleveringssamtale. Heraf svarer størstedelen (74 %), at overleveringssamtalen har haft
karakter af en mundtlig samtale efter campforløbet. Kun 3 % svarer, at overleveringssamtalen har
været skriftlig.
Figur 6: Hvordan foregik overleveringssamtalen/-erne? (Kun dem, der har besøgt én eller flere elever på camp-forløbet
og har deltaget i overleveringssamtale(r)).
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Størstedelen af eleverne (79 %) angiver i elev-surveyen, at de efter campforløbet har afholdt elevsamtaler med deres kontaktlærer. Som det fremgår af nedenstående figur, er der dermed næsten en
femtedel af eleverne, der ikke har afholdt opfølgende elevsamtaler med deres kontaktlærere efter
forløbet.
Figur 7: Har du efter forløbet på Læringslokomotivet haft samtaler med din kontaktlærer fra din folkeskole om din udvikling, læringsmål osv.? (Kun dem, der har en kontaktlærer)
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Flere kontaktlærere giver da også udtryk for, at det har været yderst vanskeligt at finde tid til at afholde elevsamtalerne i det omfang, som det er anbefalet i drejebogen. Formen og omfanget af elevsamtalerne har derfor varieret i praksis – og er altså i visse tilfælde slet ikke gennemført. Nedenstående udpluk af citater fra fokusgrupper med både elever og personale illustrerer variationen:
”Jeg har haft én på to minutter i slutningen af studietidstime, hvor vi lige var
ved at få fri. Og så gennemgik vi det bare lige hurtigt, spørgsmålene. Og så var
det bare slut.” (Elev).
”Jeg har ikke holdt nogen samtaler. De der halve timer, jeg har hist og pist, de
går med alt muligt andet.” (Kontaktlærer).
”Vi har ugentlige ’læsebånd’, så der har jeg 30 min., hvor jeg kan hente hende
[eleven] ud. Men ellers kan det godt være svært at finde et tidspunkt, hvor det
ikke er et dårligt tidspunkt at tage hende ud.” (Kontaktlærer).
Samtalerne afholdes dog ikke alene med varierende frekvens, men også i forskellige former – en
form der typisk afhænger af, hvordan samtalerne tidsmæssigt prioriteres. Nogle kontaktlærere beskriver således deres elevsamtaler som relativt formaliserede, skemalagte samtaler, hvor der bl.a.
arbejdes systematisk med logbogen. Andre kontaktlærere beskriver, hvordan de snarere forsøger at
integrere elevsamtalerne i undervisningstiden ved løbende at spørge løst ind til, hvordan eleven har
det, og hvordan det f.eks. går med de personlige mål.
Det er vigtigt at understrege, at der er bred enighed om, at ideen om elevsamtalerne grundlæggende er god, og at det er et vigtigt element i arbejdet med at fastholde elevens positive udvikling.
Og som det fremgår af nedenstående figur, så er størstedelen (67 %) af eleverne også glade for at
have samtalerne med deres kontaktlærer.
Figur 8: Er du glad for at have elevsamtalerne? (Kun dem, der har haft samtaler med deres kontaktlærer).
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Men netop elevsamtalerne fremhæves også af både elever og kontaktlærere som et element, hvor
der er plads til forbedringer. I de følgende to afsnit sættes der derfor fokus på hvilket udbytte og
hvilke udfordringer, der har været i forbindelse med elevsamtalerne.

10.3.2 Udbytte af samtalerne
I de tilfælde, hvor samtalerne har været afholdt som tiltænkt, har udbyttet grundlæggende knyttet
sig til to forhold: Dels at eleven oplever en vedholdende opmærksomhed, og dels at eleven fastholder arbejdet med sine personlige mål.
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Formaliseret opmærksomhed på tilbagevendt elev. Mange kontaktlærere har, som nævnt, oplevet
det som vanskeligt at finde tid til at afholde elevsamtalerne, som de har været tiltænkt. Men der er
bred enighed om, at det i mange tilfælde har en klar positiv afsmitning på eleverne alene i kraft af, at
eleven får tildelt opmærksomhed fra kontaktlæreren. Formaliseringen af samtalen kan bidrage til at
holde både elev og kontaktlærer op på at afholde samtalen, der ellers let kan blive nedprioriteret i
en travl hverdag.
”Det ER meningsfuldt at have samtalerne. Det gode er, at man stiller de her
mål. Og så får man fulgt op på det i hverdagen. Det gør man ikke, hvis det bare
er en del af hverdagen. Og det gør, at man følger op på det. Fordi det er lidt
mere formelt. Og jeg tror, at eleven nyder det, selvom der bliver stillet krav. For
han får opmærksomhed. Og der er nogen, der interesserer sig for ham.” Kontaktlærer
”Ingen tvivl om, at det er ressourcekrævende. Men jeg har lovet mig selv, at jeg
skal have en med dem hver. Så jeg fik lige kigget i logbøgerne. Men jeg tror, de
er vigtige. Der kan man tydeligt mærke, at rammerne for det var bedre på
camp, for her er det svært at finde et sted med ro til det. Men jeg tror, det er en
god investering, så de bliver samlet op. Og de vil gerne, de nyder opmærksomheden.” (Kontaktlærer).
Fastholdelse af personlige mål. Samtalerne beskrives også som et velegnet forum for både eleven
og kontaktlæreren til at reflektere over og arbejde videre med elevens personlige målsætninger. Det
er klart, at benarbejdet med målene nødvendigvis må foregå i undervisningen eller i andre arenaer
end samtalen. Men samtalerne opleves også i praksis af flere elever som medvirkende til at fastholde et fokus på målene og den positive udvikling de har oplevet i løbet af campopholdet.
”At snakke med læreren gav overblik over, hvad jeg havde lært og skulle arbejde med. Vi snakkede om, hvad jeg skal fokusere på fagligt.” (Elev).
”Det er godt, at man får lavet nye mål og opfrisket de gamle, hvis man har
glemt dem. Bliver mindet om, at det er vigtigt at huske sine mål.” (Elev).

10.3.3 Udfordringer ved samtalerne
Ressourcekrævende. Samtalerne opleves, som nævnt, af mange kontaktlærere som en ekstraopgave, der er vanskelig at finde tid til i en travl hverdag. For nogle kontaktlærere er det reelle omfang
af samtalerne kommet bag på dem. Andre giver udtryk for en oplevelse af, at de i Læringslokomotivets forberedelsesfase slet ikke er blevet gjort opmærksomme samtalerne som et element i efterforløbet. I enkelte tilfælde er kontaktlærerne blevet vikardækket – således at de har kunnet afholde
samtalerne - men for fleres vedkommende er de slet ikke blevet afholdt eller afholdt i en – ift. anbefalingen i drejebogen – amputeret form.
Ret hurtigt kunne jeg se, at jeg ikke havde tid til 4 individuelle samtaler, når de
[eleverne] kom tilbage. Jeg har endnu ikke afholdt nogen. Men har så korte
samtaler med eleverne i forbindelse med undervisningen omkring de her karaktertræk med videre. (Kontaktlærer).
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Sproget i logbogen er vanskeligt at arbejde med for kontaktlærere. Udover den rent ressourcemæssige udfordring peger nogle lærere også på, at det kan være vanskeligt at koble sig ind i ”sproget fra Læringslokomotivet”. De giver udtryk for en oplevelse af, at underviserne fra Læringslokomotivet har anvendt et læringssprog, som ganske vist oftest har været rigtig givtigt for eleven på Læringslokomotivet. Men sproget kan opleves som vanskeligt at videreføre for kontaktlæreren, der ikke
nødvendigvis mestrer principperne på samme måde. Konkret manifesterer denne udfordring sig eksempelvis i arbejdet med logbogen, som flere kontaktlærere oplever som vanskelig at håndtere
netop på grund af sproget, der anvendes i den, og som ikke alle kontaktlærere oplever som umiddelbart tilgængeligt:
”Jeg ved stadig ikke, hvordan jeg skal gennemføre de her samtaler. Jeg synes
også, at det er svært at spørge ud fra logbogen. Det vi gjorde var at snakke om,
hvad hun gør, og hvad de gjorde derude der var anderledes. Men det er lidt
fake-it-till-you-make-it.” (Kontaktlærer)
”Jeg har holdt to efter hun [eleven] kom tilbage og så den ene på mødet, hvor
vi var på besøg. Det er svært at skrive i den der logbog, man skal opstille 3 mål
og opstille karaktertræk man vil bruge for at nå dem. Det står lidt mærkeligt.
Det blev besværligt at skrive. Det var udfordringerne. Og udfordrende at opstille et konkret mål. De vil gerne lære det hele.” (Kontaktlærer)
”Jeg kan ikke hjælpe hende med, hvilke karaktertræk hun skal bruge. Jeg kender ikke de der karaktertræk. Og det bliver hele tiden et mål hun er afhængig af
at nogle andre hjælper med. Udfyldningen er ikke optimal. Men samtalerne er
gode.” (Kontaktlærer)
Som det også er fremgået tidligere, så har det været både kontaktlærernes generelle oplevelse og
hertil også skoleledernes oplevelse at udbyttet af læringslokomotivet er værd at investere i. Derfor
er det da også væsentligt at bemærke, at flere udtrykker, at de fremadrettet ønsker at prioritere efterforløbet og samtalerne højere. I dette fremadrettede arbejde har ungdomsskolerne således en
relativt stor opgave i at sikre at information, rette vejledning og forståelse når frem til hjemskoler,
kontaktlærere og ledere.
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CAMPHOLD
Et sidste element i efterforløbet, der er relevant at behandle her, er campholdene – dvs. hvilken
rolle har campholdene spillet for eleverne efter de tre-fire ugers campforløb? Der har fra starten været lagt op til, at ungdomsskolerne har skullet facilitere og invitere de deltagende elever til at mødes
efterfølgende. Og som det fremgår af nedenstående figurer er et klart flertal af eleverne da også klar
over, at ungdomsskolerne har afholdt disse.
Figur 89: Har ungdomsskolen afholdt arrangementer for dit camphold efter campens afslutning?
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De få elever, der svarer, at der ikke er afholdt et arrangement har (på nær en enkelt) deltaget i Læringslokomotivet på samme ungdomsskole. Det må på den baggrund konkluderes, at skolerne er lykkedes med at gøre eleverne opmærksomme på, at der afholdes arrangementer.
Som det fremgår af nedenstående figur, svarer klart størstedelen af eleverne på tidspunktet for indsamlingen af data, at ungdomsskolerne har afholdt 1-2 arrangementer for campholdet, mens i alt
16% svarer, at der er blevet afholdt mere end to arrangementer. Her er der dog en betydelig variation på de enkelte ungdomsskoler mht. hvor mange arrangementer, eleverne er klar over, der er blevet afholdt. Eksempelvis svarer af de otte elever, der har deltaget i forløbet i Herning, at der er afholdt ét arrangement, tre svarer, at der er afholdt to arrangementer, mens to elever svarer, at der er
afholdt fire arrangementer. Dette kan enten skyldes, at eleverne har forskellige opfattelser af, hvad
der skal forstås ved et ”arrangement”. Men det kan også indikere, at ikke alle elever har været opmærksomme på alle arrangementer.
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Figur 90: Hvor mange arrangementer har ungdomsskolen afholdt efter campens afslutning? (Kun dem, hvor ungdomsskolen har afholdt arrangement for camp-holdet.
100%
90%

78%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

11%

10%

5%

6%

5-6

Ved ikke

0%
1-2

3-4

Note: N=100

10.4.1 Aktiviteter under og udbytte af arrangementerne
Aktiviteterne under de arrangementer, som er planlagt for camp-holdene efter selve campforløbet,
har ifølge de interviewede undervisere grundlæggende to formål: Et fagligt og et socialt/personligt
formål.
Fagligt peger underviserne nemlig på, at elevernes genbesøg med Læringslokomotivet ideelt set skal
medvirke til at fastholde de konkrete øvelser og læringer, som eleverne har fået på selve campforløbet. Socialt og personligt er formålet med arrangementerne at samle eleverne på ny og ”minde dem
om” den gode oplevelse, som de fleste elever har haft under campforløbet. Som en underviser peger
på, så skal arrangementerne således ideelt set ”booste” eleverne med den positive energi, som de
har oplevet på forløbene:
”[Eleverne skal] få et boost af den der sociale energi igen og få følelsen af, hvordan det nu lige var.” (Underviser på læringslokomotivet).
”Samarbejdsøvelser. Vi skal selvfølgelig høre lidt om, hvordan det er gået. Så
skal vi have lidt og spise. Og nogle danskspil. Snakke om udfordringer og gode
ting ved at komme tilbage.” (Underviser på læringslokomotivet).
”Formålet er selvfølgelig at fastholde dem i de aktiviteter og øvelser, der har
været på campen.” (Underviser på læringslokomotivet).
”Formålet er at fastholde udviklingen. Grunden til, at vi valgte at bowle, var at
vi skulle ryste dem sammen igen. Når vi mødes i næste uge, handler det så om
karaktertræk. Her vil vi lave en video til brug for dem, der skal være med næste
år. Til deres eget brug og for de næstes brug.” (Underviser på læringslokomotivet).
Som det fremgår af nedenstående figur, så tegner spørgeskemaresultaterne da også et ganske positivt billede af elevernes oplevelser af arrangementerne. Det er især udviklingen og/eller fastholdelsen af de venskaber, der er opstået i forbindelse med Læringslokomotivet, som eleverne oplever, at
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arrangementer bidrager til. Men eleverne oplever også, at arrangementerne bidrager til deres kontakt med de voksne fra campen – der er således 41 %, der svarer, at arrangementerne i høj grad
medvirker til dette.
Resultaterne stemmer godt overens med indsigterne fra fokusgrupperne, hvor flere elever netop
fortæller, at det især er de sociale relationer (med både voksne og andre elever) fra campforløbet,
som de ser frem til igen at tage del i.
Figur 91: Nu kommer der nogle udsagn om arrangementerne med camp-holdet. Du skal svare på, om du i høj grad, i
nogen grad, i mindre grad eller slet ikke er enig i udsagnene.
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Som det også fremgår af figuren, så oplever relativt færre elever, at arrangementerne motiverer
dem til at arbejde videre med deres personlige mål. Kun 22 % er således i høj grad enige i, at dette er
tilfældet. En lignende tendens gør sig gældende vedrørende elevernes oplevede udbytte mht. personlig udvikling.
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