
EVALUERING AF
LÆRINGSLOKOMOTIVET

OPLÆG 6. FEBRUAR 2019



DAGSORDEN
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▪ Epinions evaluering kort fortalt

▪ Sidste års hovedkonklusioner

▪ Hovedkonklusioner for i år på faglige og non-kognitive målinger 

▪ Udfoldede resultater på faglige og non-kognitive målinger

▪ Efterforløbet? 



2017-EVALUERINGEN
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Evaluering af 
Læringslokomotivet 2017

▪ Webbaserede spørgeskemaer til undervisere (og andet personale) 

på de intensive læringsforløb henholdsvis før og efter forløbet. 

▪ Webbaserede spørgeskemaer til elever, som de efter 

læringsforløbet blev bedt om at udfylde med hjælp fra deres 

forældre. Inkl. enkelte spørgsmål målrettet forældrene

▪ Spørgeskemaer til kontaktlærere fra hjemskolerne besvaret en 

måned til halvanden inde i efterforløbet

▪ Webbaserede selvregistreringsskemaer udfyldt af projektlederne

▪ Kvalitative dybdeinterviews 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

▪ Faglige/kognitive og non-kognitive målinger



2017-EVALUERINGEN
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▪ Webbaserede spørgeskemaer til undervisere (og andet personale) 

på de intensive læringsforløb henholdsvis før og efter forløbet. 

▪ Webbaserede spørgeskemaer til elever, som de efter 

læringsforløbet blev bedt om at udfylde med hjælp fra deres 

forældre. Inkl. enkelte spørgsmål målrettet forældrene

▪ Spørgeskemaer til kontaktlærere fra hjemskolerne besvaret en 

måned til halvanden inde i efterforløbet

▪ Webbaserede selvregistreringsskemaer udfyldt af projektlederne

▪ Kvalitative dybdeinterviews 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

▪ Faglige/kognitive og non-kognitive målinger

Evaluering af 
Læringslokomotivet 2017

Gentaget i 

2018

Gentaget i 

2018

Gentaget i 

2018



2017-KONKLUSIONER (KORT FORTALT)
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Evaluering af 
Læringslokomotivet 2017

1. Overbevisende udrulning og implementering af koncept

2. Lykkedes med rekruttering af tiltænkt målgruppe, og 

målgruppen vurderedes egnet til det planlagte forløb

3. Overordnet høj grad af tilfredshed med forløbet blandt 

elever, undervisere og kontaktlærere

4. Rum for endnu mere fokus på efterforløb og fokus på 

fastholdelse (→ Forældrekupéen)

5. Generel fremgang i faglige og non-kognitive målinger + 

oplevet faglig, personlig og social udvikling (blandt både 

elever selv og lærere på hjemskoler)



HOVEDKONKLUSIONER FRA I ÅR

66

(svarer overordnet set til sidste års målinger)

Baserer sig på faglige testresultater fra 

i alt 602 Læringslokomotiv-deltagere og 

521 på de non-kognitive målinger

✓ Signifikant fremgang i alle tre faglige test 

(retskrivning, læsning og matematik)

✓ Særligt fremgang i matematik…

✓ … her er udgangspunktet også lavest

✓ Forskelle i forløbstyper (overnatning eller ikke 

overnatning, 3 eller 4 uger) skyldes i højere grad 

forskelle på skoleniveau

✓ Signifikant udvikling på de fleste non-kognitive 

parametre

✓ Ingen systematisk forskel på tværs af forløbstyper
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Faglige test

Læringslokomotivet har anvendt Gyldendals 
webprøver, som er udarbejdet med udgangspunkt i 
undervisningsministeriets officielle skriftlige prøver: 

• Læsning
• Retskrivning
• Matematik



SAMLET UDVIKLING: GENNEMSNITLIG FREMGANG

N = 552 8

47,5

64,2

Førmåling Eftermåling

Procent procent rigtige svar, før/efter (gennemsnit på tværs af de tre test)

16,7



STØRST FREMGANG I MATEMATIK…

N = 563-596 9

14,3
15,8

19,7

Læsning Retsskrivning Matematik

Samlet udvikling i procentpoint (før/efter) 



… OGSÅ LAVESTE UDGANGSPUNKT I MATEMATIK

N = 563-596 10

57,5
53,0

29,0

71,6
68,7

48,4

Læsning Retskrivning Matematik

Procent rigtige svar (før/efter)

Før Efter
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Faglige test

Forskelle på tværs 

af forløbstyper?

• Tre uger uden overnatning

• Tre uger med overnatning

• Fire uger uden overnatning

• Fire uger med overnatning



FORSKEL PÅ TVÆRS AF FORLØBSTYPER?

N = 126-144 12

16,7
17,9

14,4 14,8

19,6

Total 3 ugers dagscamp 3 ugers camp m.
overnatning

4 ugers dagscamp 4 ugers camp m.
overnatning

Samlet udvikling i procentpoint, før/efter (gennemsnit på tværs af de tre test)



FORSKEL I FREMGANG SKYLDES IKKE FORSKEL I UDGANGSPUNKT

N = 126-144 13

49,8
46,7 46,8 46,8

67,6

61,1 61,6
66,4

3 ugers dagscamp 3 ugers camp m. overnatning 4 ugers dagscamp 4 ugers camp m. overnatning

Procent rigtige svar, før/efter (gennemsnit på tværs af de tre test)

Før Efter



SÆRLIGT MATEMATIK DRIVER FORSKELLEN

N = 127-153 14

14,0 14,3 13,4
15,6

12,7
15,3 15,4

20,1

26,7

13,2
15,4

23,0

3 ugers dagscamp 3 ugers camp m. overnatning 4 ugers dagscamp 4 ugers camp m. overnatning

Samlet udvikling i procentpoint, før/efter

Læsning Retskrivning Matematik



VARIATION PÅ TVÆRS AF SKOLER

N = 13-40 15

27,9

22,3 21,9 21,8 20,9 19,9
18,3 17,7

15,5 15,4 15,3 14,5 14,3 14,3 13,6 12,8 12,5

6,6

Samlet udvikling i procentpoint, før/efter (gennemsnit på tværs af de tre test)

Ungdomsskoler



PÅ TVÆRS AF ALLE FORLØB: ELEVER MED LAVT UDGANGSPUNKT HAR 
STØRRE FREMGANG

N = 592-597 16

24,3

13,3

4,8

Læsning

22,7

19,6

15,6

Matematik

21,4

17,4

9,1

Retstavning

Lavt udgangspunkt Middel udgangspunkt Højt udgangspunkt

Samlet udvikling i procentpoint, før/efter 
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Non-kognitive målinger



OTTE NON-KOGNITIVE SKALAER

N = 520-521

Ydre motivation

Kommer af forventning 
til at opnå belønning 

eller positiv kritik

Selvtillid

Selvtillid betegner 
styrken af elevens tro på 
egne evner til at udføre 

opgaver og nå sine 
mål

Vedholdenhed

Den vedholdende elev er 
flittig og grundig og 

lader sig ikke stoppe af 
modgang

Selvindsigt

Elevens anerkendelse af 
egen værdi ved både 

personlige egenskaber 
og evnen til at præstere i 

skolen

Nysgerrighed

Trang til at undersøge 
noget nærmere. Jo mere 

nysgerrig man er, des 
bedre kan man fordybe 

sig

Selvregulering –og 
kontrol

Elever der scorer højt er 
gode til at modstå 
fristelser, og har en 
stærk selvdisciplin

Indre motivation

Interesse for eller glæde 
ved selve aktiviteten/ 

opgaven

Samarbejdsevne og 
social intelligens

Hænger sammen med 
tillid til andre, ærlighed 
og villighed til at støtte 

og hjælpe andre



FREMGANG PÅ DE FLESTE NON-KOGNITIVE PARAMETRE

N = 520-521 19

,44

,34
,32 ,32 ,31

,25

,03 -,05

Vedholdenhed Indre motivation Nysgerrighed Samarbejdsevne
og social

intelligens

Selvindsigt Selvtillid Selvregulering og -
kontrol Ydre motivation

Samlet udvikling i standardiserede skalapoint, før/efter



UDVIKLINGEN GÆLDER FORLØB BÅDE MED OG UDEN OVERNATNING

20

,47

,31
,27 ,26 ,26

,18

,01 -,04

,42
,38

,33
,38 ,37

,31

,06
-,06

Vedholdenhed Indre motivation Selvindsigt Nysgerrighed Samarbejdsevne
og social

intelligens

Selvtillid Selvregulering og -
kontrol Ydre motivation

Samlet udvikling i standardiserede skalapoint, før/efter

Uden overnatning Med overnatning

N = 520-521
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Non-kognitive målinger

Forskelle på tværs 

af forløbstyper?

• Tre uger uden overnatning

• Tre uger med overnatning

• Fire uger uden overnatning

• Fire uger med overnatning



ALLE FORLØBSTYPER GÅR FREM, MEN VARIATION I HVOR MEGET

22

,05

,63

-,03

,28

-,02

,32

,14

,55

Selvregulering og - kontrol

Vedholdenhed

4 ugers camp m. overnatning

4 ugers dagscamp

3 ugers camp m. overnatning

3 ugers dagscamp

N = 122-140

,36

-,03

,34

-,05

,25

-,04

,41

-,08

Indre motivation

Ydre motivation



ALLE FORLØBSTYPER GÅR FREM, MEN VARIATION I HVOR MEGET

23

,27

,19

,35

,32

,25

,35

,42

,35

Nysgerrighed

Selvindsigt

4 ugers camp m. overnatning
4 ugers dagscamp
3 ugers camp m. overnatning
3 ugers dagscamp

N = 122-140

,18

,28

,31

,29

,19

,24

,31

,45

Selvtillid

Samarbejdsevne og social
intelligens



ELEVERNE OPLEVER OGSÅ SELV, AT DE HAR UDVIKLET SIG – FAGLIGT, 
SOCIALT OG PERSONLIGT

N = 309 24

48%
44%

7%

1% 1%

44%

39%

11%

3% 2%

43%
41%

11%

2% 3%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

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.

Jeg udviklede mig fagligt Jeg udviklede mig socialt Jeg udviklede mig personligt
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Efter Læringslokomotivet



MANGE HJEMSKOLELÆRERE SER EN UDVIKLING HOS ELEVEN

26

Eleverne er blevet opmærksomme på, 
hvad de selv kan gøre for at få et 

bedre udbytte af undervisning og få en 
bedre relation med andre” 

Kontaktlærer

Eleven er kommet tilbage med en 
stor portion selvtillid, og et helt 

andet mod ift. at skulle fremlægge 
og have ordet foran resten af 

klassen. Eleven har vist troen på sig 
selv.” Kontaktlærer

”

”



… MEN NOGLE OPLEVER OGSÅ SVÆR TILBAGEVENDEN TIL ”VANTE RAMMER”

27

[Det har været udfordrende] At 
fastholde deres personlige ønsker til 

forandring når de "rammer hverdagen" 
og er tilbage i de gamle rammer med 

de samme gamle venner.”
Kontaktlærer

”

[Det har været udfordrende] at 
opholdet for dem [eleverne] har 
været helt specielt, og at de ikke 

synes, at klassekammeraterne har 
spurgt nok ind, været nysgerrige 

nok.” Kontaktlærer

”



KONTAKTLÆRERNES OPLEVELSE AF ELEVERNES UDVIKLING

N = 230 28

13%

51%

30%

4%
2%

25%

48%

22%

4%
1%

33%

46%

17%

3%
1%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvilken grad oplever du generelt, at eleven/eleverne har udviklet sig under camp på følgende 
parametre:

Fagligt Socialt Personligt

Survey blandt hjemskolelærere



EFTERFORLØBET – FORÆLDREKUPÉEN (ET SMUGKIG PÅ DE FORELØBIGE 
RESULTATER)

N = 107/64 29

50%
46%

5%
0% 0%

22%

50%

25%

3%
0%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvilken grad oplever du/I at være tilstrækkeligt klædt på til… at støtte dit/jeres barn i at fastholde en 
positiv faglig udvikling : 

Deltaget i Forældrekupéen Ikke deltaget i Forældrekupéen

Survey blandt forældre
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Spørgsmål?


