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1. INDLEDNING

2

EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL
Ungdomsskoleforeningen har i skoleårene 2017/18 og 2018/19 gennemført to generationer af intensive læringsforløb i projektet Læringslokomotivet. Det har været et nationalt udrulningsprojekt, som
er blevet gennemført i samarbejde med kommunale ungdomsskoler og været støttet af Egmont Fonden.
På baggrund af erfaringer og indsigter fra første generation af læringsforløbet i skoleåret 2017/18
(se midtvejs- og slutevaluering af Læringslokomotivet her) har Ungdomsskoleforening og Egmont
Fonden vurderet, at det var meningsfyldt at supplere det intensive læringsforløb for de unge med et
forløb for deres forældre: Forældrekupeen. Det overordnede formål og hensigten med Forældrekupeen har været: ”at inddrage forældre til unge i intensive læringsforløb i en systematisk og målrettet
indsats med henblik på at optimere og supplere Læringslokomotivets helhedsorienterede indsats og
efterforløb gennem opfølgning i både skole og hjem” med den hensigt, at ”styrke forældrenes kompetencer i at understøtte, videreudvikle og fastholde de unges personlige, sociale og faglige udvikling, så den unges udbytte af det intensive læringsforløb får de bedste betingelser for at forankres og
fastholdes.”.
Der er således tale om en indsats, der iht. til den indsatsteori, som er blevet udarbejdet i forbindelse
med opstarten af Læringslokomotivet (se midtvejsevaluering), har fokus på efterforløbet – dvs. tiden
efter de unges camp-forløb og forankringen af elevernes udbytte herfra. I 2018/19 har der været tilknyttet Forældrekupeer til i alt 10 Læringslokomotiver spredt udover landet.
Nærværende rapport udgør en evaluering af Forældrekupeen, der har til formål at skabe indsigt i,
hvorledes og i hvilket omfang Forældrekupeen vurderes at leve op til ovenstående formål. Evalueringen giver en viden om implementeringen af projektets delementer og præsenterer resultater, som
tydeliggør Forældrekupeens potentiale samt forbedringspotentialer.
Evalueringen bygger på både kvantitative og kvalitative datakilder. Konkret er der blevet gennemført spørgeskemabaseret dataindsamling blandt Forældrekupeens undervisere og blandt forældre til
børn, der har deltaget i Læringslokomotiver med tilknyttet Forældrekupeer. Samtlige 20 undervisere
har besvaret underviserskemaet, mens 104 forældre har besvaret forældreskemaet, hvilket giver en
svarprocent på 35 pct. Derudover er der gennemført dybdegående fokusgruppeinterviews dels med
undervisere og projektledere og dels med forældre på i tre af Forældrekupeerne. Der trækkes derudover på information fra deltagerregistreringsskemaer udfyldt af de lokale projektledere/tovholdere.
For en uddybende beskrivelse af evalueringens metoder se kapitel 9.

LÆSEVEJLEDNING
Rapporten er inddelt i 9 kapitler, hvoraf indledningen og hovedkonklusionerne udgør de første to.
Kapitel 3 indeholder en kort beskrivelse af undervisernes baggrund i form af deres faglige profil og
praktiske erfaring. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af planlægningen og forberedelsen til Forældrekupeen, herunder undervisernes oplevelse af uddannelsesdagene og materialerne i forberedelsen. Kapitel 5 sætter fokus på, hvorledes forældrene er blevet orienteret om tilbuddet, samt hvilke
forventninger de havde til Forældrekupeen, inden forløbet blev igangsat.
I kapitel 6 gennemgås erfaringerne med selve indholdet på de fem Forældrekupe-workshops, herunder oplevelsen af den overordnede pædagogiske tilgang og de konkrete aktiviteter. Til sidst i kapitlet
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præsenteres udviklingsforslag baseret på de fagprofessionelle og forældrenes erfaringer og holdninger. Kapitel 7 sætter fokus på forældredeltagelsen samt de initiativer, de fagprofessionelle har taget
for at sikre en høj fastholdelsesprocent. I kapitlet præsenteres dertil en vurdering af omfanget samt
varigheden af Forældrekupeen. Kapitel 8 udgør en vurdering af forældrenes oplevede udbytte af deres deltagelse i Forældrekupeen.
Kapitel 9 giver en beskrivelse af den anvendte metode, herunder dataindsamlingen (selvregistreringsskema, spørgeskemaer og fokusgrupper) samt databehandling.
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2. HOVEDKONKLUSIONER

5

På baggrund af erfaringer fra den første generation af Læringslokomotivet (2017/18) har i alt 10 ungdomsskoler arbejdet med Forældrekupeen som supplement til Læringslokomotivets camp-forløb.
Forløbet er generelt blevet taget rigtig godt imod af både underviserne og deltagende forældre, og
særligt følgende erfaringer bør fremhæves:
Forældrene har generelt oplevet et stort udbytte af deres deltagelse, og langt størstedelen
oplever, at forløbet har klædt dem bedre på til at håndtere deres barns udfordringer:
Langt de fleste deltagende forældre har oplevet at få et stort udbytte ud af deres deltagelse i
Forældrekupeen. En bemærkelsesværdig stor andel af forældrene oplever også, at Forældrekupeen har medvirket til at klæde dem bedre på til at håndtere deres børns udfordringer –
både hvad angår faglige, personlige og sociale udfordringer. Størstedelen af forældrene angiver ligefrem, at de har ændret deres tilgang til deres barns udvikling – f.eks. ved at ændre
måden, hvorpå de taler til eller agerer overfor barnet. Derudover oplever forældrene, at de
har fået et værdifuldt indblik i deres barns forløb på Læringslokomotivet, og at Forældrekupeen på den måde har bidraget til at gøre Læringslokomotivet til et fælles projekt barn og
forældre imellem.
Stor opbakning til og stort engagement i projektet blandt undervisere og lokale projektledere: Forløbet har været drevet af en personalegruppe, der gennemgående har bakket op
om projektet og om de tanker og principper, der har ligget til grund for konceptet. Dette
kommer dels til udtryk ved personalets egne beskrivelser og fortællinger og bekræftes af
den generelle opfattelse blandt de deltagende forældre, der også giver udtryk for, at de har
oplevet personalet som både dybt engagerede og yderst fagligt kompetente.
Samtlige undervisere i Forældrekupeen har også deltaget i Læringslokomotivet, hvilket opleves en stor gevinst – både processuelt og udbyttemæssigt: Personalet i Forældrekupeen
er på samtlige ungdomsskoler rekrutteret fra samme personalegruppe, som har afholdt elevernes camp-forløb, hvilket har været en klar fordel for forløbet. Dels har det nemlig gjort
både forberedelse og afholdelse af workshops lettere og mere effektiv rent processuelt, at
der har været tale om personale, der i forvejen har haft samarbejdserfaring samt erfaring
med Læringslokomotivets pædagogiske tilgang. Og dels har det – bl.a. i kraft af elevernes
overvejende positive oplevelser på camp-dagene – medvirket til, at forældrene på forhånd
har haft et godt indtryk af personalet. Det været med til at skabe optimale betingelser for at
inddrage forældrene i børenes oplevelse, hvilket har været et centralt succeskriterium for
indsatsen.
Undervisningsmaterialet fremstår som både gennemarbejdet og tilstrækkeligt: Forældrekupeen er blevet udarbejdet med fokus på at skabe et så ”køreklart” koncept for underviserne som muligt. Foruden to givtige uddannelsesdage har forløbets undervisere og projektledere haft adgang til et undervisningsmateriale, der af underviserne karakteriseres som
yderst gennemarbejdet og tæt på ”plug-and-play”.
Materialet er således blevet benyttet af samtlige undervisere, og underviserne har fundet
materialet let at tilpasse til deres respektive forældregrupper. Underviserne har derfor kun i
meget begrænset omfang haft behov for at inddrage egne materialer i forberedelsen. Enkelte har desuden oplevet, at materialet har været så let at gå til, at de to uddannelsesdage
har virket overflødige mht. faglig indføring i konceptet – de understreger dog samtidigt et
stort motivationsmæssigt udbytte af uddannelsesdagene.
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Konceptet er i overvejende grad blevet fulgt som oprindelig tiltænkt og opfattes som velegnet og relevant: At materialet og konceptet har været velbeskrevet og tilstrækkeligt giver
sig også til udtryk i den måde, hvorpå forløbet er blevet gennemført i praksis. Undervisere og
projektledere har i overvejende grad ageret i overensstemmelse med konceptet og fulgt drejebog og øvelser efter hensigten. Dette gælder dels mht. den overordnede pædagogiske og
didaktiske tilgang, der opfattes som velvalgt og som værende i tråd med grundtankerne bag
Læringslokomotivet som helhed, og dels mht. de konkrete aktiviteter og materialer, der har
været valgt og udviklet til forløbet.
Forældrene giver ligeledes udtryk for generel stor tilfredshed med både tilgangen og indholdet på Forældrekupeen. Langt størstedelen har følt sig inddragede og involverede i forløbet,
og afvekslingen mellem undervisernes oplæg, aktiverende øvelser og deling af personlige
refleksioner og erfaringer har overordnet set fungeret godt.
Flere forældre efterspørger dog, at man i endnu højere grad får input om og hjælp specifikt
målrettet håndtering af det enkelte barn. Forældrene oplever, at underviserne sidder inde
med unik viden om, ”hvad der virker” for netop deres barn, og denne viden ønsker de indsigt
i. Flere peger på, at f.eks. en midtvejsopsamling mellem undervisere og de enkelte forældre,
med mulighed for at samle op på det, forældrene har lært, vil kunne bidrage til at imødekomme dette ønske.
Indledningsvist høj, men dalende deltagelsesfrekvens: På trods af stor gennemgående tilfredshed med både tilgang og indhold på workshopsne, har deltagelsen undervejs i forløbet
været dalende. Mens næsten alle elever har været repræsenteret af mindst én forælder på
de to første workshops, er deltagelsesfrekvensen faldet på de efterfølgende tre, og i særdeleshed på den sidste workshop.
Evalueringen indikerer først og fremmest, at frafaldet skyldes kombinationen af forældrenes
travle hverdag og forløbets omfang/varighed – snarere end rent indholdsmæssige udfordringer ved konceptet. Både undervisere og forældre peger nemlig på, at forløbets tidsmæssige
omfang, for nogle forældre, har været en barriere for at fastholde deres deltagelse i forløbet. Forældrekupeen er én forældreaktivitet blandt mange andre (forældremøder, skolehjemsamtaler mv.), og jo længere tid, der går fra elevernes camp-dage, des vanskeligere har
det været at fastholde forældrenes opmærksomheden på indsatsen. Derfor foreslår flere –
både undervisere og forældre –, at forløbets tidsmæssige omfang kondenseres og evt. nedjusteres for at sikre en højere deltagelsesfrekvens.
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3. UNDERVISERNES BAGGRUND
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Der har i både Læringslokomotivet og Forældrekupeen været fokus på at rekruttere kompetente undervisere med den rette faglige baggrund. Desuden har flere af ungdomsskolerne understreget fordele ved, at det har været undervisere med erfaring fra Læringslokomotivets campdage, der også
har arbejdet videre med forældrene i Forældrekupeen. Dette for at sikre, at underviserne på forhånd
har haft indgående kendskab til den pædagogiske tilgang, aktiviteter og materialer fra Læringslokomotivet, samt en eksisterende relation til både de deltagende forældre og deres børn. Evalueringen
viser, at ungdomsskolerne har indfriet denne ambition.

FAGLIG PROFIL OG ERFARING
Som det fremgår af nedenstående figur, er 85 pct. af underviserne uddannet lærer, hvoraf tæt på en
tredjedel af disse (30 pct.) har en efteruddannelse eller overbygning. 15 pct. af underviserne er uddannet pædagog, hvoraf en tredjedel desuden har en efteruddannelse eller overbygning. Andet-kategorien (20 pct.) dækker bl.a. over cand.mag. og coaching-uddannelser.
Figur 1 – Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? (undervisere)

Uddannet lærer

55%

Uddannet lærer og har desuden gennemført en
efteruddannelse eller overbygning (kandidat, master,
diplom eller lign.)

30%

Uddannet pædagog

10%

Uddannet pædagog og har desuden gennemført en
efteruddannelse eller overbygning (kandidat, master,
diplom eller lign.)

Ingen videregående uddannelse

5%

0%

Andet

20%

Note: N=20. Det har været muligt at angive mere end ét svar.

Dertil fremgår det af nedenstående figur, at langt størstedelen af underviserne på Forældrekupeen
også udover deres engagement i Læringslokomotivet, har deres gang i ungdomsskolemiljøet. 90 pct.
arbejder således til dagligt på en ungdomsskole, 10 pct. arbejder på en folkeskole, mens en enkelt
underviser (svarende til 5 pct.) har angivet, at vedkommende arbejder som projektkoordinator på en
ungdomsskole.
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Figur 2 – Hvad er din beskæftigelsesstatus (når du ikke underviser på Forældrekupeen eller Læringslokomotivet)? (undervisere)

Arbejder på en ungdomsskole

90%

Arbejder på en folkeskole

10%

Arbejder på en privat-/friskole

0%

Er under uddannelse

0%

Er ledig

0%

Andet

5%

Note: N=20. Det har været muligt at angive mere end ét svar.

Samtlige undervisere angiver desuden, at de har været involveret i afholdelse af camp for eleverne
på Læringslokomotivet på den ene eller anden måde. 70 pct. angiver, at de har undervist på Læringslokomotivet, mens 20 pct. har været pædagog. 15 pct. angiver, at de også har fungeret som projektleder på Læringslokomotivet, mens 10 pct. angiver, at de har været tovholder eller ”alt-mulig-mand”
på Læringslokomotivet (andet-kategorien).

Figur 3 - Har du været involveret i afholdelse af camp for eleverne på det Læringslokomotiv, som Forældrekupeen knytter sig til? Du kan sætte flere kryds (undervisere)

Ja, som projektleder

15%

Ja, som underviser

70%

Ja, som pædagog

20%

Andet

Nej, jeg var ikke tilknyttet camp for eleverne

10%

0%

Note: N=20. Det har været muligt at angive mere end ét svar.

Alt i alt har underviserne således relevante uddannelsesmæssige baggrunde, og ikke mindst indgående kendskab til og praktisk erfaring med Læringslokomotivets pædagogiske tilgang, aktiviteter og
materialer. Dertil kommer, at underviserne i kraft af deres deltagelse i Læringslokomotivet på forhånd har haft kendskab og relationer til eleverne og flere af forældrene, hvilket har givet underviserne en solid ballast til deres arbejde med forældrene på Forældrekupeen (se desuden afsnit 6.3 for
uddybning af denne pointe).
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4. PLANLÆGNING OG FORBEREDELSE
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UDDANNELSESDAGE
Forinden Forældrekupeens opstart har der været afviklet et uddannelsesforløb af to dages varighed.
Uddannelsesforløbet har haft til formål at klæde underviserne på til at varetage undervisningen på
Forældrekupeen. For at sikre dette, var uddannelsesdagene opbygget med henblik på, at underviserne skulle få 1) en indføring i de pædagogiske og didaktiske overvejelser bag Forældrekupeen, 2)
mulighed med hands-on erfaring med materialet, og 3) mulighed for at reflektere over tilgangen og
materialet.
Uddannelsesdagene har været struktureret således, at underviserne under den første uddannelsesdag er blevet præsenteret for baggrunden for og formålet med Forældrekupeen, samt indholdet af
workshop 1 og 2. Den efterfølgende uddannelsesdag havde fokus på indholdet af workshops 3-5.
Evalueringen viser, at der har været stor opbakning til og generel tilfredshed med uddannelsesdagene. Indholdet opfattes grundlæggende som brugbart og relevant, og flere understreger at dagene
også har en motiverende effekt på underviserne. Enkelte påpeger, at dagene rent fagligt bar en
smule præg af gentagelse, og at noget af det gennemgåede stof med fordel kunne have været overladt til underviserne selv at sætte sig ind i.

4.1.1 Deltagelse og udbytte
95 pct. af underviserne har deltaget i begge de forberedende uddannelsesdage, mens en enkelt underviser blot har deltaget i den første uddannelsesdag. Den høje deltagelsesfrekvens vidner om opbakning til uddannelsesdagene og afspejler et stort engagement i Forældrekupeen generelt – et engagement der kommer til udtryk i flere sammenhænge (se også afsnit 6.3 om forældrenes oplevelse
af underviserne). Samtidigt viser den høje deltagelsesfrekvens, at forudsætningerne for, at underviserne kunne klædes på til at erhverve sig indsigt i det samlede forløb- og undervisningsmateriale i
høj grad har været tilstede.
Figur 4 – Deltog du i de forberedende uddannelsesdage? (undervisere)

Ja, jeg deltog i begge de forberedende
uddannelsesdage

95%

Ja, jeg deltog i den første, men ikke den anden
uddannelsesdag

5%

Ja, jeg deltog i den anden, men ikke den første
uddannelsesdag

0%

Nej, jeg deltog ikke i uddannelsesdagene

0%

Note: N=20
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Samtidigt giver underviserne generelt udtryk for, at de har fået et stort udbytte af deres deltagelse i
uddannelsesdagene. Som det fremgår af nedenstående figur angiver 65 pct. af underviserne således,
at de i høj grad har oplevet, at uddannelsesdagene klædte dem på til at planlægge og gennemføre
Forældrekupeen. De resterende 35 pct. oplever i nogen grad, at uddannelsesdagene var udbytterige.
Figur 5 - I hvilken grad oplevede du, at uddannelsesdagene klædte dig på til at kunne planlægge og gennemføre Forældrekupeen? (undervisere)
65%

35%

I høj grad

I nogen grad

0%

0%

0%

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Note: N=20

I de kvalitative interview peger underviserne på, at en væsentlig årsag til tilfredsheden med uddannelsesdagene er muligheden for sparring med kollegaer. Flere undervisere nævner, at de har fået
særligt stort udbytte af at udveksle erfaringer fra Læringslokomotivet samt at diskutere implementeringen af aktiviteter og materialer på Forældrekupeen med de deres kollegaer fra de øvrige ungdomsskoler.
Underviser: ”[Det har været særligt godt] at mødes og kunne sparre med de øvrige Ungdomsskoler, der afholdt Forældrekupe.”

En projektleder understøtter, i forlængelse af dette, vigtigheden af at få et fælles afsæt iblandt gruppen af undervisere. Dette med henblik på at skabe konsistens i implementeringen af forløbet, samt
skabe god energi og samhørighed iblandt underviserne.
Projektleder: ”Måske også [det at få etableret] et fælles afsæt og en god energi – og det
skal man heller ikke underkende.”

Yderligere nævnes det i de kvalitative interview, at personlig erfaring med øvelser og materialer er
en fordel ved uddannelsesdagene. Flere undervisere fremhæver vigtigheden af selv at prøve øvelser
og aktiviteter af, før de skal videreformidle og motivere forældrene til at gøre det samme. Som en
projektleder påpeger ”husker kroppen bedre end hjernen”, hvorfor det vurderes som en fordel at
underviserne afprøver de øvelser og aktiviteter, som de skal udsætte forældrene for, på egen krop
inden workshopsne.
Underviser: ”Det har været fedt selv at være en del af aktiviteterne, som forældrene
også skulle igennem.”
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Projektleder: ”Der er forskel på at læse sig til det på slidesne, og så at prøve det af. Jeg
tænker, at det var fint, fordi kroppen husker bedre end hjernen.”

Grundet vigtigheden af at afprøve øvelser og aktiviteter på egen krop, understreger en underviser, at
det er væsentligt at begge undervisere er til stede under uddannelsesdagene. De erhverver dermed
begge to de tiltænkte kompetencer og får begge erfaring med programmet og øvelserne, hvormed
de har det samme udgangspunkt for at gennemføre workshopsne.
Underviser: ”Vi har været to om Forældrekupeen, og det har været godt, at vi begge var
afsted.”

Slutteligt peger den kvalitative dataindsamling på, at underviserne har været meget tilfredse med
underviserne på uddannelsesdagene. Der har oplevet, at underviserne på uddannelsesdagene har
lavet et solidt forarbejde og udarbejdet et godt forløb til Forældrekupeen. De har derudover formået
at formidle forløbet og indholdet af workshopsne på en god måde, hvilket har understøttet et stort
udbytte af undervisernes deltagelse i uddannelsesdagene.
Underviser: ”Underviserne på uddannelsesdagene er fantastiske, stor ros til dem for det
arbejde, de har lavet til Forældrekupeen.”

4.1.2 Overførbarhed
Den store tilfredshed med uddannelsesdagene og det udviklede materiale relaterer sig i høj grad til
overførbarheden af materialet. Flere undervisere nævner, at materialet kun i begrænset omfang
kræver tilpasning og ”oversættelse”. De oplever generelt, at materialet og det udarbejdede forløb
har været relativt plug-and-play, hvorfor forberedelsestiden har været begrænset, hvad angår det
faglige indhold på workshopsne (se desuden afsnit 4.2 om materialet).
Underviser: ”Der skulle ikke så meget oversættelsesarbejde til at få det formidlet. Det
var til at gå til og til at forstå.”

Underviser: ”Man skulle ikke bruge flere timer på forberedelse. Vi havde også været til
uddannelsesdagene, så når man lige havde læst det igennem kunne man sagtens lave et
fornuftigt oplæg ud fra slidsene.”
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Uddannelsesdagene har som nævnt i særlig høj grad bidraget til overførbarheden af materialet,
grundet det store fokus på en learning-by-doing tilgang. Underviserne fik dermed internaliseret tilgangen og forløbet på baggrund af en praktisk gennemgang af materialet.
Underviser: ”Det var meget learning-by-doing – det var godt. Meget fint at prøve at
overføre det til os selv og forældrene, hvad vi prøver at gøre med eleverne.”

4.1.3 Udviklingspotentialer
På trods af den store tilfredshed med uddannelsesdagene, påpeger underviserne i den kvalitative
dataindsamling enkelte forbedringspotentialer, der kan optimere forløbet.
Flere undervisere nævner, at indholdet på uddannelsesdagene fremstår som en gentagelse af det
tilsendte materiale. De oplever, at man kan læse sig til det meste, og at de indholdsmæssigt kun i begrænset omfang har lært noget nyt eller ekstra rent fagligt på uddannelsesdagene.
Underviser: ”Meget af materialet, som var tilsendt og læst forud for uddannelsesdagene, blev meget grundigt gennemgået på uddannelsesdagene. Så jeg tog ikke ret meget mere viden med mig fra dagene, end det jeg allerede havde læst i forvejen.”

En underviser foreslår i forlængelse af dette, at man giver dagene en anden betegnelse end ”uddannelsesdage”. Vedkommende oplever, at ordet skaber en forventning om, at man lærer noget helt
nyt, der ikke indgår i det på forhånd tilsendte materiale. Underviseren understreger samtidigt, at det
ikke skal opfattes som en appel om at afskaffe uddannelsesdagene, som hun anser som særdeles
vigtige mht. at sikre den mere praksisnære vidensdeling på tværs af ungdomsskolerne.
Underviser: ”Det var mega hyggeligt at se kollegaerne på Læringslokomotivet, men jeg
kunne have læst det hele derhjemme. Jeg får en forventning, når der står uddannelsesdag. Jeg forventer, at jeg skal lære noget. Det er vigtigt at afholde dem og møde de andre, så man skal ikke afskaffe dem. Men måske man skal kalde det noget andet.”

Andre undervisere påpeger logistiske udfordringer ved afholdelsen af uddannelsesdagene såsom deres geografiske placering. En enkelt underviser påpeger, at der er langt fra vedkommendes egen
adresse til de lokaler, hvor uddannelsesdagene har været afholdt, hvilket resulterede i lang transporttid. Vedkommende udviser dog samtidigt forståelse for, at Læringslokomotivet og dermed Forældrekupeen er et landsdækkende initiativ, der skal omfavne undervisere i hele landet.
Underviser: ”Geografisk placering, lang transporttid. Har dog fin forståelse for, at det
kan være sådan, når vi ligger spredt over hele landet.”
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En anden underviser oplever en udfordring forbundet med den tidsmæssig afstand mellem uddannelsesdagene og den første workshop. Vedkommende oplever, at man med fordel kunne have planlagt den første workshop i umiddelbar forlængelse af uddannelsesdagene. Dette med henblik på at
sikre, at forløbet og materialet er frisk i hukommelsen.
Underviser: ”Der går jo nogle måneder fra uddannelsesdag, til man rent faktisk skal formidle pågældende indhold til forældrene.”

MATERIALER I FORBEREDELSEN
I forbindelse med tilrettelæggelsen af Forældrekupe-konceptet har Ungdomsskoleforeningen udarbejdet materialer i form af en drejebog, øvelser, dialogkort, PowerPoint-slides mv., som er gjort tilgængeligt for underviserne i en online materialebank.
Evalueringen viser, at underviserne i høj grad har gjort brugt materialet i deres forberedelse, og at
det kun i begrænset omfang har været nødvendigt at supplere med andet materiale. Underviserne
har i gennemsnit brugt ca. 2,5 timer pr. workshop på forberedelse (udover uddannelsesdagene), og
forberedelsen er først og fremmest blevet brugt på udvælgelse af relevant materiale fra materialebanken. Samlet set har langt de fleste undervisere følt sig tilstrækkeligt velforberedte til at gennemføre Forældrekupeen.

4.2.1 Kendskab og brug
Som det fremgår af nedenstående figur, angiver samtlige undervisere, at de har kendskab til det udarbejdede materiale i materialebanken. Alle underviserne har dermed været opmærksomme på muligheden for at anvende de øvelser og aktiviteter, der er udarbejdet specifikt til formålet.
Figur 6 - Ungdomsskoleforeningen har udarbejdet materiale til Forældrekupeen (drejebog, øvelser, dialogkort, PowerPoint-slides mv.), som er gjort tilgængelig i en materialebank. Har du kendskab til dette materiale? (undervisere)

100%

Ja

Nej

Note: N=20

Dertil viser nedenstående figur, at samtlige undervisere i høj eller nogen grad også har benyttet sig
af materialerne i materialebanken. Samtidigt angiver mere end halvdelen (65 pct.) af underviserne,
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at de kun i mindre grad eller slet ikke har gjort brug af egne materialer i deres forberedelse. 30 pct.
af underviserne har i høj eller nogen grad benyttet sig af egne materialer, som supplement til materialerne i materialebanken.
Figur 7 – I hvilken grad har du benyttet følgende undervisningsmaterialer på Forældrekupeen? (undervisere)

Materialer fra materialebank (drejebog
PowerPoint-slides, dialogkort mv.)

80%

I høj grad
20%

I nogen grad
I mindre grad

Egne materialer

10%

20%

50%

15%

5%

Slet ikke
Ved ikke

Note: N=20

At det er en begrænset andel af underviserne, der har anvendt supplerende materialer, understøttes
yderligere af den kvalitative dataindsamling. Her påpeger flere undervisere, at de har taget udgangspunkt i det udarbejdede materiale og ikke har anvendt egne materialer. Enkelte undervisere påpeger, at dette i nogen grad skyldes begrænset forberedelsestid, men som det bl.a. fremgår af det næste afsnit, er det samlede indtryk fra evalueringen, at det tilgængelige materiale i høj grad har været
tilstrækkeligt og derfor har kunnet bruges uden at skulle lave større tilpasninger.

Underviser: ”Vi har kørt materialet rimelig snorlige.”

Underviser: ”Vi tog det der lå, fordi vi ikke havde tid til at tilpasse det.”

4.2.2 Relevans og tilstrækkelighed
Samtlige undervisere har således anvendt materialet i materialebanken på Forældrekupeen, og sammenholdt med det forhold, at kun en mindre andel af underviserne har anvendt egne materialer, lader det til at materialet har været både relevant og tilstrækkeligt.
Pointen understøttes imidlertid yderligere af resultaterne i nedenstående figur. Som det fremgår af
figuren, angiver samtlige undervisere nemlig, at de er enten enige eller meget enige i, at det tilgængelige materiale har været let at gå til. Flertallet (90 pct.) af underviserne oplever, at det har været
nødvendigt at tilpasse det tilgængelige materiale inden afholdelsen af Forældrekupeen, men underviserne anser ikke det som en problematisk opgave. Samtlige undervisere angiver nemlig også, at de
er enten enige eller meget enige i, at det har været let at tilpasse materialet, så det passede til den
forældregruppe, de har haft med at gøre. Der har således været tale om tilpasning i relativt beskedent omfang.
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Figur 8 – Nedenfor præsenteres en række udsagn om din opfattelse af det tilgængelige materiale (drejebog, PowerPointslides, dialogkort mv.). Du bedes angive, i hvilket omfang du er enig eller uenig med udsagnene (undervisere)

Det tilgængelige materiale (drejebog, PowerPoint-slides,
dialogkort mv.) var let at gå til

80%

Det var let at tilpasse det tilgængelige materiale (drejebog,
PowerPoint-slides, dialogkort mv.), så det passede til vores
Forældregruppe

75%

Det tilgængelige materiale (drejebog, PowerPoint-slides,
dialogkort mv.) var velegnet til målgruppen
Det var nødvendigt at tilpasse det tilgængelige materiale
(drejebog, PowerPoint-slides, dialogkort mv.), inden
afholdelse af Forældrekupeen

Helt enig

Enig

Uenig

20% 0%

25%

55%

25%

Helt uenig

45%

65%

0%

0%

5%5%

Ved ikke

Note: N=20

Den kvalitative dataindsamling peger også på, at underviserne har været tilfredse med det tilgængelige materiale. I tråd med de kvantitative fund, udtrykker underviserne, at det har været nemt at tilpasse materialet til den pågældende målgruppe.

Underviser: ”Det har været godt materiale og nemt at rette til ift. vores kupé.”

Underviser: ”Vi har med glæde gjort brug af hele materialet og kun tilpasset det, så det
passede til vores forældregruppe.”

Enkelte undervisere peger på, at de har savnet et andet fokus i materialet. Som underviseren f.eks.
antyder i nedenstående citat, kan det positive mindset tendere til en ”romantiseret” version af virkeligheden, hvorfor vedkommende efterspørger et mere nuancerende perspektiv i materialet. Samlet
set giver underviserne dog også udtryk for stor tilfredshed med den faglige vinkel i materialet.
Underviser: ”Da vi selv skulle præsentere det, tænkte jeg, at jeg ikke ville gøre det sådan
eller sige det sådan. Tilgangen er meget positiv, og sådan er det ikke hele tiden. Det er
fint med et positivt mindset – og det tror jeg også, at de har kunnet bruge til noget. Men
jeg kunne godt have brugt mere tid på det med selvtillid i forældrerollen og som menneske.”

18

4.2.3 Forberedelsestid
Den kvantitative dataindsamling viser, at der er stor forskel på, hvor meget tid underviserne hver
især har brugt på planlægning af og forberedelse til de fem workshops i Forældrekupeen. Udover de
to uddannelsesdage, har i gennemsnit brugt ca. 12 timer på forberedelse i alt, hvilket svarer til lidt
under 2,5 timer pr. workshop. Som det fremgår af figuren nedenfor, spænder det imidlertid fra en
underviser, der har brugt mindre en én time på forberedelse per workshop (tre timer i alt), til en underviser, der har brug seks timers forberedelse per workshop (30 timer i alt).
Figur 9 – Hvor meget tid har du samlet set brugt på planlægning og forberedelse af de 5 workshops til Forældrekupeen
(eksklusiv uddannelsesdagene)? Angiv ca. antal timer: (undervisere)
Underviser 1
Underviser 2
Underviser 3
Underviser 4
Underviser 5
Underviser 6
Underviser 7
Underviser 8
Underviser 9
Underviser 10
Underviser 11
Underviser 12
Underviser 13
Underviser 14
Underviser 15

3
5
6
7
8
8
10
10
10
10
15
15
15
25
30

Note: N=15 (herudover har fem undervisere svaret ”ved ikke”)

En af de undervisere, der har brugt omkring fem timer på planlægning og forberedelse, udtaler, at
forberedelsen primært er gået med at tilpasse PowerPoint-slidesne og fordele aktiviteterne imellem
de to undervisere. Dette anslår vedkommende, summerede til omkring 5 timers forberedelse.
Underviser: ”Der lå ikke meget forberedelse. Vi kunne hurtigt få aktiviteterne fordelt. Ca.
fem timer, måske mindre. Jeg rettede slides og tilpassede dem til vores lokale forløb.”

Andre undervisere oplever, at de har brugt omkring en hel arbejdsdag på at forberede hver workshop. Dette til trods for – eller netop fordi – de oplever, at drejebogen er så udførligt udarbejdet. En
projektleder påpeger nemlig, at det forpligter, at det udarbejdede materiale er så udførligt. Vedkommende oplever, at det medfører et ansvar for at implementere det korrekt:

Underviser: ”Vi har nok brugt en arbejdsdag per workshops på at forberede.”

Projektleder: ”Det forpligter til at have styr på hvert eneste minut, når det er så udførligt
i drejebogen.”
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En underviser påpeger, at ledelsen havde lagt op til, at underviserne skulle bruge omkring en times
forberedelse per workshop, mens vedkommende vurderede, at det dobbelte var nødvendigt. Dette
skyldtes blandt andet, at der er flere uforudsete opgaver forbundet med forberedelsen af de enkelte
workshops. Underviseren oplevede f.eks. ikke, at den estimerede forberedelsestid tog højde for lavpraktiske opgaver såsom klargøring af lokaler, bestilling af mad og drikke mv.
Underviser: ”Oplægget fra ledelsen har været, at vi skulle bruge 50 min. forberedelse til
2 timers undervisning. Og vi har nok brugt det dobbelte. For vi vil gerne gøre det ordentligt. Vi har meget erfaring, vi er garvede, og vi har ikke haft nok tid. Og der er flere ting,
man ikke har tænkt på – at bestille sandwiches, lave kaffe, stille stolene frem.”

Nedenstående figur angiver, i hvilken grad underviserne vurderer at forskellige aktiviteter har indgået i planlægningen og forberedelsen af de fem workshops. I forlængelse af ovenstående pointe,
anslår 60 pct. af underviserne, at de i høj eller nogen grad har brugt tid på praktisk forberedelse såsom indretning og indkøb. 80 pct. af underviserne anslår derudover, at praktisk klargøring af materialer har indgået i planlægningen og forberedelsen af de enkelte workshops.
Figur 10 – Hvilken grad har følgende aktiviteter/elementer indgået i din planlægning af og forberedelser til de 5 workshops? (undervisere)

Udvælgelse af indhold fra materialebank (aktiviteter,
øvelser, PowerPoint-slides o.l.), der tilgodeser
målgruppens behov

75%

Deltagelse i teammøder/fælles forberedelse med kolleger

55%

Praktisk klargøring af materialer (fx print, kopiering,
laminering, bibliotek)
Praktisk forberedelse (fx indretning og indkøb)
Udvælgelse af egne materialer, der tilgodeser
målgruppens behov

I høj grad

I nogen grad

15%

35%

35%

10%

15%

45%

50%

10%

I mindre grad

5% 5%

15%

35%

55%

Slet ikke

5% 5%

5%

5%

15%

5%

Ved ikke

Note: N=20

Figuren viser dog, at planlægningen af de fem workshops i overvejende grad har været præget af udvælgelse af indhold fra materialebanken, der tilgodeser målgruppen, samt deltagelse i teammøder
og anden fælles forberedelse med kollegaer.
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4.2.4 Samarbejde og fælles forberedelse
Som det fremgår af Figur 10 i ovenstående afsnit, angiver 90 pct. af underviserne, at de i høj eller nogen grad har brugt tid på deltagelse i teammøder og anden fælles forberedelse med kollegaer, som
led i planlægningen af og forberedelsen til de 5 workshops.
Ifm. disse teammøder vurderer flere undervisere, at det har været en betydelig fordel, at teamet på
forhånd har kendt hinanden. I kraft af deres fælles deltagelse i den elevrettede del af Læringslokomotivet, oplever underviserne, at de kender hinanden både på et personligt og fagligt plan, og nogle
undervisere har ligefrem arbejdet sammen i en længere årrække. Underviserne beskriver, hvordan
relationen har medvirket til at skabe en underforstået forventningsafstemning og rollefordeling i arbejdet på Forældrekupeen, hvorfor det ikke har været nødvendigt at afsætte tid i forberedelsen til
dette.
Underviser: ”Det var også en fordel, at vi kender hinanden i forvejen og kender hinandens arbejdsmetoder.”

Underviser: ”Vi har arbejdet sammen i flere år, så vi kan se på hinanden, hvordan den
anden har det.”

Underviser: ”Vi er et godt team, vi har en god forventningsafstemning, rollerne er fordelt, uden at vi har behøvet at snakke så meget om det.”

4.2.5 Vurdering af parathed til workshops
Til trods for de relativt store variationer i antallet af forberedelsestimer, oplever hele 80 pct. af underviserne, at de i høj grad har følt sig forberedt til Forældrekupeen. Derudover svarer 20 pct. af underviserne, at de i nogen grad har følt sig forberedte til Forældrekupeen. Det skal bemærkes, at undervisere, der kun i nogen grad har følt sig forberedt, også hører til blandt dem, der angiver at have
brugt færrest timer på forberedelsen. Tendensen er dog ikke entydig, og det kan ikke på baggrund af
resultaterne konkluderes, at der nødvendigvis er tale om en sammenhæng, idet der også er undervisere, der angiver et tilsvarende tidsforbrug, men alligevel i høj grad føler sig forberedte.

21

Figur 11 - I hvilken grad følte du dig samlet set forberedt til Forældrekupeen? (undervisere)
80%

20%

I høj grad

I nogen grad

0%

0%

0%

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Note: N=20

Overordnet set indikerer ovenstående altså, at underviserne generelt har afsat tilstrækkelig tid til, at
de personligt har følt sig klædt på til at varetage opgaven som underviser på Forældrekupeen. En underviser og en projektleder fra en af ungdomsskolerne understøtter denne pointe ved at påpege, at
de havde en god forberedelse, der har bidraget til at ”internalisere” konceptet bag Forældrekupeen.
De har gennemgået og indøvet materialet i en sådan grad, at de – som projektlederen italesætter
det – ”tænker konceptet”.

Underviser: ”Vi havde en fuldstændig sindssygt god forberedelse.”

Projektleder: ”Vi ’tænker konceptet’, vi er så meget inde i det. Vi har fulgt konceptet,
men sikret os, at det blev internaliseret, inden vi præsenterede det.”

Den kvalitative dataindsamling peger desuden på, at undervisernes erfaring spiller en væsentlig rolle
mht. forberedelsen til Forældrekupeen – ikke nødvendigvis erfaring målt i antal år beskæftiget som
underviser, men mere specifikt erfaring fra intensive læringsforløb (Læringslokomotivet og lign.).
Flere undervisere og en projektleder henviser således til undervisernes erfaring som ”camp-medarbejdere”, som et vigtigt aspekt i implementeringen af Forældrekupeen. De oplever, at muligheden
for at trække på tidligere erfaringer med intensive lærings- og camp-forløb, bidrager til at skabe tryghed og selvtillid i planlægningen og udførslen af Forældrekupeen.
Underviser: ”Det er jo omfattende det her forløb, så det var fedt, at man havde erfaringer, man kunne trække på.”

Projektleder: ”[Underviser X] var camp-medarbejder på ’Lær for Livet’. Vi er camp-medarbejdere i så høj grad. Den mentalitet er i os.”
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5. ORIENTERING OM TILBUDDET OG FORÆLDRENES FORVENTNINGER
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I forbindelse med planlægningen og forberedelsen til Forældrekupeen er forældre til elever på Læringslokomotivet blevet orienteret om forældretilbuddet. I forlængelse af denne kommunikation opbygger forældrene forestillinger om og forventninger til deres deltagelse i forløbet. Disse forventninger er temaet for dette afsnit.
Evalueringen viser, at forældrene er blevet præsenteret for Forældrekupeen og Læringslokomotivet
som et samlet tilbud, hvor deltagelse i Forældrekupeen var indforstået. Mange forældre beskriver i
overensstemmelse hermed, hvordan de først og fremmest opfattede deres deltagelse i Forældrekupeen som en måde at vise støtte til barnets deltagelse i Forældrekupeen. De er i den forstand gået
ind til forløbet med mindre klare forventninger til, hvad Forældrekupeen rent indholdsmæssigt ville
kunne give dem af udbytte. Mange har dog også forventet, at Forældrekupeen har kunnet give dem
indblik i elevernes camp-forløb.

ORIENTERING OM FORÆLDREKUPEEN
Den kvalitative dataindsamling vidner om, at flere forældre fik kendskab til Forældrekupeen, efter de
havde tilmeldt deres børn til Læringslokomotivet. Forældregrupperne på de tre kupéer, der blev besøgt i forbindelse med evalueringen, refererer således alle til informationsmødet, som det tidspunkt
i forløbet, hvor de fik kendskab til Forældrekupeen.
Forælder: ”Jeg anede ikke, at Læringslokomotivet eksisterede, før vi fik det præsenteret.
Det var min datters klasselærer, der introducerede os for det. Men det var først senere, vi
fik at vide, at der var noget, der hed Forældrekupeen. Til det første infomøde.”

Flere undervisere og projektledere fortæller dertil, at Forældrekupeen er blevet præsenteret for forældrene som en udvidet del af pakken ”Læringslokomotivet”. De har dermed bevidst valgt ikke at
fremhæve, at forældreforløbet har været frivilligt, men snarere ladet det være underforstået, at
man som forælder til en elev på Læringslokomotivet også deltager i Forældrekupeen:
Underviser: ”Den gang de [forældrene] var til infomøde, gjorde vi det klart, at der var en
Forældrekupe. Vi kommunikerede det, som en samlet pakke. Vi har solgt den underforstået.”

Underviser: ”Det har været frivilligt at deltage, men det har vi ikke fremhævet.”

En projektleder fremhæver, at valget om først at kommunikere Forældrekupeen på det første infomøde har haft rod i en bekymring for, at det kunne afskrække forældre fra at skrive deres børn op til
Læringslokomotivet, hvis forældrene dermed også skulle forpligte sig på at deltage aktivt i forløbet.
Projektlederen vurderede derfor, at det var hensigtsmæssigt først at kommunikere eksistensen af
Forældrekupeen til forældrene ifm. informationsmødet og ikke allerede i ansøgningsprocessen.
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Projektleder: ”[Vi kommunikerede tilbuddet] Til infomødet, ikke i ansøgningsprocessen –
der blev det ikke præsenteret, fordi jeg var urolig for, om det kunne afholde nogle fra at
søge, hvis der var noget, de [forældrene] selv skulle. Men det blev præsenteret på infomødet som en selvfølge, som ’det regner vi med, at I alle deltager i’. Det var de [forældrene] positive overfor.”

Som det fremgår af citatet, understreger projektlederen dog, ligesom flere andre projektledere og
undervisere, at forældrene var positive over for Forældrekupeen på informationsmødet. De oplevede, at der herskede en generel positiv indstilling over for Læringslokomotivet, og at forældrene
derfor blot anså udvidelsen af pakken som en positiv ting. Forældrene overførte i den forstand deres
positive indstilling over for Læringslokomotivet til Forældrekupeen:
Projektleder: ”Det blev kommunikeret ud på vores møde om Læringslokomotivet. Der
var ingen undring. Man så Læringslokomotivet som noget godt, og vi har bare udvidet
pakken. Det, syntes de, var fedt.”

FORVENTNINGER TIL INDHOLD OG UDBYTTE
Efter at være blevet informeret om Forældrekupeen, er det forventeligt, at forældrene også opbygger nogle forestillinger om og forventninger til deres deltagelse i og udbytte af forløbet. Som det
fremgår af nedenstående figur, angiver flertallet af forældrene i høj eller nogen grad oplevede at
have en klar fornemmelse af, hvad formålet med Forældrekupeen var. 10 pct. havde i mindre grad
og 2 pct. havde slet ikke en klar fornemmelse af forløbets formål.
Figur 12 – Inden forløbet gik i gang, i hvilken grad oplevede du da at have en klar fornemmelse af, hvad formålet med
Forældrekupeen var? (forældre)
65%

21%
10%

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

2%

2%

Slet ikke

Ved ikke

Note: N=103

Figur 13 viser dertil, at 29 pct. af forældrene kun i mindre grad havde en klar fornemmelse af, hvad
selve indholdet af Forældrekupeen ville være.
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Figur 13 – Inden forløbet gik i gang, i hvilken grad havde du da en klar fornemmelse af, hvad indholdet af Forældrekupeen ville være? (forældre)

52%

29%

13%
5%
2%
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Note: N=103

De to figurer indikerer til sammen, at det for en relativt stor andel af forældrene har været en smule
uklart, hvad deres deltagelse i Forældrekupeen ville indebære – en pointe, der understøttes af de
kvalitative datakilder. Flere forældre fortæller således, at de ikke havde en klar fornemmelse af eller
forventning til Forældrekupeen. De giver udtryk for, at de først og fremmest var optagede af børnenes deltagelse i Læringslokomotivet og i den forstand gik ind til Forældrekupeforløbet uden en forudindtaget forestilling, men var åbne overfor, hvad end der kunne komme ud af forløbet.
Forælder: ”Jeg gik ikke ind til det med en særlig forventning. Vi måtte bare se, hvad vi fik
ud af det.”

Når forældrene, hjulpet af forskellige udsagn, i spørgeskemaet er blevet adspurgt, hvad de forventede at få ud af deres deltagelse i Forældrekupeen, angiver 88 pct. af forældrene, at de forventede
at få indsigt i deres barns forløb på Læringslokomotivet, mens 69 pct. forventede, at de med deres
deltagelse kunne vise støtte til deres barns skolegang (herunder barnets deltagelse i Læringslokomotivet).
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Figur 14 – Inden forløbet gik i gang, hvad forventede du da at kunne få ud af at deltage i Forældrekupeen? (forældre)

Indsigt i mit barns forløb på Læringslokomotivet

88%

Vise støtte til mit barns skolegang (herunder hans/hendes
deltagelse i Læringslokomotivet)

69%

Bedre til at støtte mit barn i at være vedholdende (også
når det er svært)

66%

Sparring og vejledning fra lærere og pædagoger

56%

Indføring i pædagogiske redskaber (f.eks. måder at give
feedback på), som jeg kan bruge til at understøtte mit
barns udvikling

49%

Sparring og fællesskab med andre forældre med børn i
Læringslokomotivet

49%

Bedre forståelse af mit barn

44%

Et fælles sprog imellem mit barn og jeg

37%

Et nyt, mere positivt mindset

Andet

Intet af ovenstående

31%

4%

0%

Note: N=103

Der er således tale om to parametre, der ikke direkte handler om, at forældrene selv skal udvikle sig
(som det i højere grad er tilfældet for de øvrige parametre). Det handler i stedet om dels at kunne få
mulighed for at følge med i Læringslokomotivet, og dels – som en signalværdi – at vise sin støtte til
barnet.
En forælder forklarer i et af de kvalitative interview en tilsvarende pointe om det signalværdimæssige udbytte af forældrekupeen, idet vedkommende påpeger, at vedkommende primært deltog i
Forældrekupeen for at bakke op om datterens deltagelse i Læringslokomotivet. Den pågældende
forælder oplever dog senere i forløbet – efter den første workshop og en snak med en af underviserne – at han også selv får noget ud af at deltage i Forældrekupeen.
Forælder: ”Jeg er bare skeptisk af natur. Det er tit, at de her projekter går ud på mere teori end noget, der er brugbart. ’Aaarh’ tænkte jeg først – men det er mit barn, så jeg gør
det for hende. Og det var først efter, jeg snakkede med [underviser X], at jeg begyndte at
have en fornemmelse af, at de mente det”
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Figur 14 viser dog også, at mange forældre på forhånd forventede selv at kunne udvikle sig. F.eks.
svarer 66 pct., at de forventede at blive bedre til at støtte deres barn i at være vedholdende, mens
49 pct. af forældrene forventede at få et helt konkret udbytte i form af pædagogiske redskaber, der
kan hjælpe dem med at understøtte deres barns læring. Dette går igen i den kvalitative dataindsamling, hvor flere også peger på, at de netop søger konkrete værktøjer og pædagogiske redskaber, der
kan hjælpe dem med at understøtte deres barns faglige udvikling indenfor bestemte fagområder.
Forælder: ”Min datter har udfordringer med det matematiske. Jeg havde håbet på at
finde nogle redskaber til at hjælpe hende med det matematiske. Nogle værktøjer til at
finde den røde tråd. Pædagogiske redskaber.”

Forælder: ”Min søn blokerer, især med dansk og det med at læse imellem linjerne. Og
jeg kunne godt tænke mig at høre, om de[underviserne] har haft succes med noget.”

Ydermere vidner forældrenes udtalelser om, at forældrene har haft en forventning om at få vejledning fra underviserne, der besidder faglige kompetencer, erfaring med målgruppen, og samtidigt har
et personligt kendskab til børnene og deres individuelle udfordringer. Denne forventning fremgår
også af figur 14, der viser, at 56 pct. af forældrene forventer at få sparring og vejledning fra lærere
og pædagoger.
Spørgeskemaresultaterne peger også på, at 49 pct. af forældrene forventede at kunne sparre med
andre forældre med børn i Læringslokomotivet. Dette understøttes også af den kvalitative dataindsamling, hvor flere forældre netop italesætter en forventning om at snakke og sparre med andre forældre, der er i samme båd som dem selv.
Forælder: ”Jeg tænkte, at det ville være rart at komme ind sammen med alle de andre
forældre. At kunne sparre med dem.”

Forælder: ”Man kunne høre fra andre forældre med børn, der har det ligeså svært som
ens eget.”

Selvom flest forældre giver udtryk for, at deres motivation for at deltage i Forældrekupeen handler
om enten at få indblik i børnenes camp-forløb eller signalværdien overfor deres børn, så er der altså
mange forskellige forventninger på spil. Som det vil fremgå af de følgende afsnit, så viser evalueringen, at langt de fleste forældrene også oplever at få forventningerne indfriet (se særligt afsnit 8.2
om forholdet mellem forventninger og udbytte).
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6. FORÆLDREKUPE-WORKSHOPS
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Forældrekupeen har som koncept indeholdt en beskrivelse af den overordnede pædagogiske tilgang
og værdisæt, som underviserne er blevet indført i og har arbejdet med på uddannelsesdagene. Tilgangen har desuden været operationaliseret i en række temaer, konkrete aktivitetsforslag og dertilhørende materialer, som de fem workshops kunne bygges op omkring.
I dette kapitel præsenteres evalueringens resultater vedrørende selve indholdet på Forældrekupeens workshops. Specifikt behandles forældres og underviseres oplevelse af Forældrekupeens overordnede pædagogiske tilgang, den oplevede relation mellem forældre og undervisere, opbygningen
af workshops samt de temaer, aktiviteter og materialer, der har struktureret tilgangen.
Evalueringen viser overordnet dels, at konceptet er fulgt loyalt, og dels at de deltagende forældre og
undervisere har været positive over for konceptet. Det gælder både mht. Forældrekupeens overordnede tilgang, men også mht. de valgte temaer samt konkrete øvelser og materialer. Flere forældre
efterspørger dog, at der tilføjes elementer til forløbet, der i endnu højere grad giver mulighed for at
drøfte konkret praksis ift. det enkelte barn.

FORÆLDRESYN OG TILGANG
Ungdomsskoleforeningen har som en del af konceptet for Forældrekupeen udarbejdet et overordnet
pædagogisk værdisæt, hvori Forældrekupeens overordnede forældresyn er et centralt element. I
vejledningen til undervisere og projektledere formuleres forældresynet på følgende måde:

”Forældrene ses som ressourcer, og der arbejdes med en ydmyg tilgang til deres forældrekompetencer og forældrerolle. Underviserne kan derfor med fordel
også byde ind med egne erfaringer, turde give lidt af sig selv og vise en ydmyghed over for forældreskab i almindelighed.”

Beskrivelsen understreger en balance, som underviserne har skullet arbejde med i Forældrekupeen.
For på den ene side har underviserne skullet agere faglige autoriteter over for forældrene, idet konceptet indebærer, at forældrene har skullet lære noget, som underviserne arbejder professionelt
med og i den forstand er eksperter i. På den anden side har det været vigtigt, at underviserne har
anerkendt forældreintegriteten og i den forstand ”ekspertrolle” i relationen til deres eget barn. En
underviser giver – med afsæt i netop forældresynet – følgende konkrete eksempler på, hvordan de i
praksis har håndteret denne balance:

Underviser: ”Vi har haft fokus på ydmyghed. Vi siger aldrig ’skal’, vi siger ’kan’.
Og når der bliver taget nogle ting op, så snakker man om, hvordan de gør det
hjemme hos dem. Og der er ikke noget, der er mere rigtigt end det andet – det
handler om, hvilket resultat man vil have. Og så har vi præsenteret dem for
forskellige muligheder. Vi har som undervisere reflekteret over, at vi ikke
skulle være formynderiske.”
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Til at understøtte forældresynet lægges der i materialet op til, at underviserne anvender en faciliterende, involverende og anerkendende tilgang til arbejdet med forældrene. Tilgangen har konkret indebåret, at forældrene har skullet indvies i de pædagogiske principper, der har ligget til grund for
arbejdet med eleverne på Læringslokomotivet, og at forældrene har skullet gennemføre en række af
de samme øvelser og aktiviteter, som eleverne også har gennemført. I nedenstående citater beskriver to undervisere, hvordan de har arbejdet efter netop disse principper:

Underviser: ”Den måde, vi inddrager forældrene, er ikke en monolog. Vi har
lavet øvelser, som deres børn har prøvet, så de får noget til fælles, og kan gå
hjem og snakke med børnene om de øvelser – ’har I også prøvet den?’ Det er
deres møde. Og det er noget, de skal mærke på sig selv. Man kan ikke bare
komme og sidde i sin stol og lytte. Det kan man ikke.”

Underviser: ”Der var en [forældre], der sagde: ’Jeg kan bare ikke strikke’. Så vi
talte om, hvad det var for et mindset, når man talte om det på den måde. De
kunne godt genkende, at det er det sammen mindset, som når deres børn siger: ’Jeg kan ikke matematik’… ’Nej, måske ikke endnu!’ Men det ryger ind på
en anden vis, når man får lov at mærke det på egen krop.”

Generelt giver underviserne udtryk for dels at have oplevet forældresynet og den overordnede tilgang som velegnet og god, og dels, at det definerede forældresyn samt den anerkendende og involverende tilgang også i praksis har gennemsyret Forældrekupeen. Som det fremgår af figuren nedenfor, svarer samtlige undervisere således enten, at de i høj (80 pct.) eller nogen grad (20 pct.) oplever,
at forældresynet stemmer overens med måden, Forældrekupeen i praksis er blevet gennemført på.
Figur 15 – […] I hvilken grad oplever du, at dette forældresyn stemmer overens med måden Forældrekupeen i praksis er
blevet gennemført på? (undervisere)
80%

20%

I høj grad

I nogen grad

0%

0%

0%

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Note: N=20

Samtidigt angiver nedenstående figur, at samtlige undervisere enten er helt eller delvist enige i, at
de også i praksis har arbejdet både anerkendende og involverende med forældrene.
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Figur 16 – Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: (undervisere)

Jeg har anvendt et anerkendende sprog over for
forældrene på Forældrekupeen

Jeg har bevidst involveret forældrene i øvelser, dialoger og
refleksioner så de kunne danne deres egne pædagogiske
konklusioner, fremfor at vi fortalte hvad der er rigtigt eller
forkert
Helt enig

Delvist enig

Delvist uenig

95%

5% 0%

75%

Helt uenig

25%

0%

Ved ikke

Note: N=20

Et tilsvarende billede tegner sig mht. forældrenes oplevelse af tilgangen. En forælder sætter f.eks.
følgende ord på sin oplevelse af underviserne:

Forælder: ”De [underviserne] er kommet meget med eksempler. Og igen jahatten. ’Så gjorde vi sådan her, og så lykkedes det’. Men det har aldrig været
forkyndende på nogen måde. Det har været afsmittende og motiverende.”

Det positive indtryk af undervisernes tilgang bekræftes i spørgeskemaet. Som det fremgår af nedenstående figur, angiver næsten alle forældre, at de er helt (70 pct.) eller delvist enige (23 pct.) i, at underviserne har været gode til at involvere dem i forløbet. Samtidigt angiver 98 pct. af forældrene, at
de i høj eller nogen grad oplever, at de har fået plads til at dele deres egne refleksioner.
Figur 17 – Nedenfor fremgår en række udsagn om underviserne på de afholdte Forældrekupe-workshops. Du skal svare
på, i hvilken grad du er enig i udsagnene. (forældre)

Underviserne på Forældrekupeen virkede engagerede til
workshopsne

89%

Underviserne på Forældrekupeen virkede velforberedte til
workshopsne

85%

Underviserne på Forældrekupeen var gode til at formidle
deres faglige viden om området

81%

Underviserne på Forældrekupeen var gode til at give plads
til, at vi som forældre kunne dele vores egne refleksioner

79%

Underviserne på Forældrekupeen var gode til at involvere
os som forældre i aktiviteterne på læringslokomotivet

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

10% 1%

18%

1%

19% 2%

70%

Slet ikke

13% 2%

23%

3% 4%

Ved ikke

Note: N=103
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Af figur 17 fremgår det desuden, at næsten samtlige forældre har oplevet underviserne som velforberedte, engagerede og gode til at formidle deres viden på området. Den kvalitative dataindsamling
understøtter forældrenes oplevelse af dette som et væsentlig aspekt ift. at sikre forløbets sammenhæng og troværdighed.

Forælder: ”Teorien hænger sammen med det, de gør i praksis. Vi kan mærke
dem i det, og vi kan se vores børn i det.”

Forælder: ”Jeg ville ikke have magtet at sidde og bruge min tid på noget
’pseudo-fis’. Et eller andet hjemmestrikket. Så jeg kan godt lide, at der har været noget teori, og at man hænger det op på noget forskning. Og det blev jeg
hurtigt tryg ved.”

WORKSHOPSNES OPBYGNING OG TEMAER
I undervisningsmaterialet til Forældrekupeen lægges der op til, at der på workshopsne veksles mellem forskellige typer af aktiviteter: 1) forældrenes fælles udveksling af egne erfaringer, 2) aktiverende øvelser og 3) undervisernes oplæg.
Både undervisere og forældre beskriver generelt, at de har oplevet denne afveksling mellem aktivitetstyper som god. Underviserne beskriver, hvordan de forskellige tilgange til stoffet dels har appelleret til forskellige forældretyper samt i sidste ende har bidraget til at få stoffet grundigt gennemarbejdet:

Underviser: ”Den varierende tilgang [har fungeret særlig godt] – forstået på
den måde, at forældrene både fik oplæg, var deltagende i øvelser samt indgik i
dialog med hinanden. At komme omkring det samme på flere forskellige måder hjælper til at få det ’helt ind under huden’.”

Både undervisere og forældre fremhæver de aktiverende øvelser som særligt gode. Den kvalitative
dataindsamling peger i den henseende på, at flere forældre selv er blevet udfordret og har flyttet
nogle grænser – ligesom deres børn gjorde på Læringslokomotivet. I kraft af dette, oplever de, at de
er blevet bedre til at sætte sig ind i deres barns udfordringer:

Underviser: ”Inddragelse af forældre [har fungeret særlig godt], så de var aktive, og ikke kun lyttede. Det var rigtig godt at ’udsætte’ dem for de øvelser,
som deres eget barn selv havde været igennem på Læringslokomotivet.”
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Forælder: ”Det har været sjovt at prøve de øvelser, som børnene har stået i. Vi
kan se, hvor grænseoverskridende det har været, og det har de [børnene] også
skullet gøre.”

Forælder: ”Det har absolut været grænseoverskridende. F.ek.s ”hvad lever du
efter”-øvelsen. Men vi vil gerne skabe en proces for vores børn, og så skal vi
også skabe en proces for os selv. Vi udsætter jo vores børn for det.”

Nedenstående figur viser dog, at de aktiverende øvelser, hvor forældrene selv skulle på banen, for
nogle forældre har fyldt for meget. Forældrene er blevet spurgt ind til, hvad de synes, der er blevet
brugt hhv. for lidt og for meget tid på, og figuren viser, at netop de aktiviteter/øvelser, hvor forældrene selv skulle på banen, er dem, som flest (18 pct.) har angivet, at der kunne have været brugt
mindre tid på. Overordnet set viser figuren dog, at langt de fleste forældre har oplevet, at tiden, der
har været afsat til de forskellige aktivitetstyper, har været passende.
Figur 18 – Nedenfor bedes du svare på, om du synes, der blev brugt hhv. for meget, tilpas eller for lidt tid på følgende
elementer på de afholdte Forældrekupe-workshops? (forældre)

Mængden af tid brugt på aktiviteter/øvelser, hvor vi som
forældre selv skulle på banen

Mængden af tid brugt på fælles eller gruppevise drøftelser
om egne erfaringer som forældre

Mængden af tid brugt på oplæg (fx fra underviserne eller
en oplægsholder udefra)

7%

74%

16%

7%

18% 1%

70%

12% 3%

85%

4%4%

Der kunne godt have være brugt mere tid på dette
Tiden, der blev brugt på dette, var tilpas
Der kunne godt have været brugt mindre tid på dette
Ved ikke
Note: N=103

Foruden forløbets veksling mellem forskellige aktivitetstyper, er der også stor tilfredshed med de temaer, som de fem workshops har været tilrettelagt efter. Nedenstående figur viser, at langt størstedelen af forældrene (94 pct.) i høj eller nogen grad har oplevet temaerne/emnerne til Forældrekupeens workshops som relevante. Blot 4 pct. angiver, at de i mindre grad har været relevante, mens ingen forældre har oplevet, at temaerne slet ikke har været relevante.
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Figur 19 – I hvor høj grad oplevede du, at temaerne/emnerne til Forældrekupeens workshops var relevante? (forældre)
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I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

0%

2%

Slet ikke

Ved ikke

Note: N=103

De få forældre, der kun i mindre grad har oplevet temaerne som relevante, henviser først og fremmest til, at ét eller flere temaer ikke har været relevant for netop deres barn. F.eks. peger en forælder konkret på, at indslaget omkring ordblindhed ikke var relevant for vedkommendes barn – et
tema, som også enkelte undervisere ikke mener har ramt tilstrækkelig bredt ift. målgruppen.

Forælder: ”Det var stor fokus på dansk og ordblindhed, hvilket mit barn ikke
har problemer med. Jeg kunne godt have tænkt mig mere omkring, hvordan
jeg hjælper mit barn med at styrke hans selvværd ud over de syv karaktertræk.
Jeg forstår pædagogikken bag kortene, men jeg havde brug for noget mere
substans.”

Underviser: ”Det har været godt materiale, og nemt at rette til ift. vores kupé.
Dog synes jeg, at workshop 3 kunne udelades – der var ikke nok gods på. Mener den med hjælpemidler til ordblindhed kunne kobles på en anden. Det er
meget at kalde forældre ind til så lidt. Så hellere lave 4 gode, "fyldige" workshops.”

RELATIONER
Relationerne mellem både forældre og underviser samt forældre imellem står som et helt centralt
element i Forældrekupeens overordnede pædagogiske tilgang. Derfor er undervisere og forældre
blevet spurgt specifikt ind til deres oplevelse af disse relationer, og evalueringen viser, at både undervisere og forældre generelt oplever, at relationen imellem dem har været god. Forældrene har
generelt oplevet underviserne som engagerede og fagligt kompetente, og de har oplevet det som
positivt at mødes med andre forældre til børn med lignende udfordringer.
Flere giver udtryk for, at organiseringen af Forældrekupeen har været en vigtig årsag til dette. Som
tidligere beskrevet, handler det specifikt om det faktum, at underviserne på Forældrekupeen også
har været involveret i elevernes camp-forløb. Dels har forældrene dermed ofte haft kendskab til underviserne på forhånd, og dels har de – i kraft af den fremgang, de fleste elever har oplevet – fået et
positivt indtryk af og en faglig respekt for personalet.

35

Forælder: ”De [underviserne] er mennesker, jeg kan stole på. Efterhånden kender jeg dem, og jeg kan sige, at de i deres tilgang er meget autentiske og ærlige. De siger, hvad de gør, og gør hvad de siger. De har givet os et sprog til at
snakke om det.”

Underviser: ”Forældrene tager godt imod os, fordi deres unger har haft det
godt. Så der er en relation og en tryghed i, at de gerne vil høre på os.”

Det positive indtryk fra de kvalitative interview bekræftes af den kvantitative dataindsamling, og
som det fremgår af nedenstående figur, har langt størstedelen af forældre oplevet, at deres relation
til underviserne på Forældrekupeen har været god. 74 pct. af forældrene svarer således, at de i høj
grad har oplevet relationen til underviserne som god, mens kun enkelte (3 pct.) svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har oplevet relationen som god.
Et tilsvarende billede tegner blandt underviserne, der ligeledes angiver, at de har oplevet relationen
til forældrene som god. 90 pct. af underviserne oplever således i høj grad, at de generelt har haft en
god relation til forældrene, mens ingen undervisere angiver at relationen kun i mindre grad eller slet
ikke har været god.
Figur 20 – Nedenfor fremgår en række udsagn om underviserne/forældrene på de afholdte Forældrekupe-workshops.
Du skal svare på, i hvilken grad du er enig i udsagnene. (forældre & undervisere)

Jeg havde generelt en god relation til underviserne på
Forældrekupeen (Forældre)

Jeg havde generelt en god relation til forældrene på
Forældrekupeen (Undervisere)

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

20% 2% 1%3%

74%

90%

Slet ikke

10%

Ved ikke

Note: N=103 (forældre) N=20 (undervisere)

Af nedenstående figur fremgår det derudover, at 75 pct. af underviserne i høj grad har oplevet, at
organiseringen af og tilgangen på Forældrekupeen har været med til at skabe et tillidsfuldt rum. En
tilsvarende andel af underviserne svarer, at de har oplevet, at forældrene har betroet sig til dem og
de andre forældre.
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Figur 21 – Nedenfor fremgår en række udsagn om din oplevelse af forældrene på de afholdte Forældrekupe-workshops.
Du bedes svare på, i hvilken grad du er enig i udsagnene: (undervisere)

Organiseringen og tilgangen på Forældrekupeen har været
med til at skabe et tillidsfuldt rum

75%

Jeg oplevede, at forældre på Forældrekupeen betroede sig
til mig og de andre forældre

75%

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

25%

20%

5%

Ved ikke

Note: N=103

Flere aktiviteter på Forældrekupeen har haft til formål at facilitere en udveksling af erfaringer og
perspektiver på tværs af forældregruppen. Derfor har relationerne forældrene imellem i sig selv været et væsentligt element i forløbet. Som det fremgår af nedenstående figur, angiver næsten samtlige undervisere enten i høj (80 pct.) eller nogen grad (15 pct.), at de har oplevet, at forældrene har
været gode til at give hinanden plads til at dele personlige refleksioner.
Figur 22 – Nedenfor fremgår en række udsagn om din oplevelse af forældrene på de afholdte Forældrekupe-workshops.
Du bedes svare på, i hvilken grad du er enig i udsagnene: (undervisere)
Forældrene på Forældrekupeen var gode til at give
hinanden plads til, at dele personlige refleksioner

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

80%

Slet ikke

15%

5%

Ved ikke

Note: N=20

Undervisernes indtryk bekræftes af forældrenes egne udsagn. Nedenstående figur 23 viser således,
at de fleste forældre i et vist omfang har oplevet at kunne spejle sig i de andre forældre på Forældrekupeen. 24 pct. angiver, at dette i høj grad har været tilfældet, mens 33 pct. oplever, at det i nogen
grad har været tilfældet. Samtidigt angiver 51 pct. af forældrene i høj grad og 33 pct. i nogen grad, at
det har været positivt at mødes med en anden forældregruppe end den, de normalvis møder i forbindelse med f.eks. forældremøder på deres barns grundskole.
Denne pointe understøttes af den kvalitative dataindsamling, hvor flere forældre fortæller, at det at
møde andre forældre til børn, der har udfordringer (uanset hvilken type), har været givtigt:

Forælder: ”Jeg synes, at det har været rart at snakke med andre forældre om,
hvordan de har det med deres børn. Det er ikke de samme problemer – vi har
haft hver vores udfordringer. Så kan det være svært at drage nytte af, hvis ens
barn ikke har haft de samme udfordringer. Men det har været godt at høre,
hvad de har lavet, og hvilken vej de gerne vil bevæge sig.”
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Figur 23 – Nedenfor fremgår en række udsagn om din oplevelse af forældregruppen i Forældrekupeen. Du skal svare på,
i hvilken grad du er enig i udsagnene. (forældre)

Det var positivt at mødes med en anden forældregruppe
end den forældregruppe, jeg normalt møder i forbindelse
med fx forældremøder på mit barns grundskole
Jeg kunne spejle mig i de andre forældre i Forældrekupeen,
fordi deres barn har udfordringer, der minder om mit eget
barns udfordringer

51%

24%

Jeg kunne godt tænke mig at fastholde kontakten til
forældre fra Forældrekupeen, så vi fortsat kan sparre med 2%
hinanden om vores børn
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

33%

9% 3%4%

48%

31%

35%

Slet ikke

24%

22%

2% 2%

10%

Ved ikke

Note: N=103

Der er dog ikke alle forældre, der i samme grad har oplevet homogenitet i forældregruppen. Ovenstående figur viser således også, at ca. 1/4 af forældrene kun i mindre grad har oplevet, at de har
kunnet spejle sig i de andre forældre. Årsagerne til dette handler primært om, at de andre forældres
børn har nogle udfordringer, der ikke minder om deres eget barns udfordringer. Overordnet set har
de fleste forældre dog oplevet det som positivt at mødes med de andre forældre på Forældrekupeen.
Evalueringen peger samtidigt på, at Forældrekupeen som ramme for møderne har været væsentlig i
den henseende. Forældrene er blevet spurgt ind til, om de har ønsket at fastholde kontakten til de
andre forældre efter Forældrekupeen – f.eks. oprette et netværk på sociale medier eller lign. – og
her bliver der givet udtryk for forskellige behov. Her svarer under en tredjedel af forældrene, at et
forældrenetværk efter Forældrekupeen er noget, de i nogen grad kunne tænke sig, mens flertallet
angiver, at de kun i mindre grad (35 pct.) eller slet ikke (22 pct.) er interesserede i dette. Interessen
for etableringen af et forældrenetværk efter Forældrekupeen er med andre ord relativt begrænset.
I de kvalitative interview peger forældrene først og fremmest på, at den manglende interesse skyldes rent praktiske omstændigheder. Det handler om, at det er ressourcekrævende at finde tid til at
deltage i møderne – en pointe, der udfoldes yderligere i kapitel 7 om deltagelse og fastholdelse. Da
forældrene samtidigt ikke forventer, at et forældrenetværk vil kunne gennemføres med samme professionalisme og faglige støtte, som Forældrekupeen har rummet, forventer de heller ikke, at de
kommer til at prioritere et ”selvorganiseret” netværk:

Forælder: ”En netværksgruppe lyder meget godt, men alle har så travlt. Og jeg
har bare en forestilling om, at det bliver en kaffeklub, og så er formålet lidt
tabt.”
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KONKRETE AKTIVITETER OG MATERIALER
Ungdomsskoleforeningen har stillet en række konkrete materialer og aktiviteter til rådighed, som
Forældrekupeernes undervisere er blevet opfordret til at bruge. Materialet og aktiviteterne er valgt
og udviklet med henblik på at understøtte det overordnede værdisæt, der har ligget til grund for Forældrekupeen.
Materialet er dog fremlagt som noget, underviserne har kunnet bruge, og de har således frit kunne
vælge/fravælge slides, aktiviteter mv. fra materialet. I spørgeskemaet er underviserne derfor blevet
spurgt ind til, hvorvidt (et udvalg af) materialet har været integreret i de afholdte Forældrekupeer
eller ej.
Figuren nedenfor angiver antallet af ungdomsskoler, hvor de respektive elementer har været integreret i Forældrekupeen. Som det fremgår af opgørelsen, har både ”tjek ind”-øvelsen, de syv karaktertræk og dialogkortene været integreret i alle ti forældrekupeforløb. Magneter med citater har
været integreret i alle forløb på nær ét, mens syv ungdomsskoler angiver, at øvelsen ”Spillepladen”
har været brugt.
Figur 24 – Har følgende konkrete elementer været integreret på de afholdte workshops på Forældrekupeen? (Antal ungdomsskoler, hvor mindst én underviser angiver, at elementet har været integreret)
10

10

10

9
7

”Tjek ind”-øvelse
(f.eks. ”Hegnet”)

De syv karaktertræk

Dialogkort

Magneter med citater Øvelsen ”Spillepladen”
(f.eks. i speed-dating)

Note: Samlet antal ungdomsskoler = 10

På tværs af Forældrekupeerne bliver alle ovenstående materialer på nær ”spillepladen” også fremhævet, når underviserne er blevet spurgt ind til, hvad der har fungeret særlig godt. Særligt arbejdet
med ”De syv karaktertræk”, dialogkortene og magneterne fremhæves af underviserne som gode.
Som en af underviserne forklarer, har netop disse elementer nemlig i særlig høj grad givet anledning
til, at forældrene har kunnet tage nogle konkrete pædagogiske redskaber med hjem:

Underviser: ”De 7 karaktertræk, dialogkort og magneterne [var særligt gode].
Det var noget håndgribeligt, og forældrene havde det derhjemme. Vi tilføjede
nogle selvlavede dialogkort til bilen, altså når de unge blev hentet fra Læringslokomotivet, dem var de superglade for. For nogle kunne det at starte en almindelig samtale op være svært.”
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Langt de fleste forældre bekræfter da også undervisernes indtryk af, at netop disse materialer er blevet taget særlig godt imod af forældrene. Forældrene peger især på, at materialerne er blevet brugt
som jævnlige påmindelser om, hvad både børn og forældre har lært på hhv. Læringslokomotivet og
Forældrekupeen.

Forælder: [om magneter] ”Fantastiske! Genial idé! Fremme og lige til at pege
på og få en lille snak.”

Forælder: [Om postkort med de 7 karaktertræk] ”Dem har jeg hængt på en
væg til påmindelse, når der er en lidt sur morgen.”

Forælder: ”Magneterne hænger hjemme på køleskabet. Jeg står og kigger på
dem dagligt. Hvor meget hun selv kigger på dem, det ved jeg ikke. Men hun
har snakket meget om dem. Der er nogle enkelte, der er gode at kigge på.
’Husk at ros dit barn’. ’Husk at sige, at de kan godt’. Jeg har gjort det hele tiden, men det er en god ting at have som påmindelse.”

UDVIKLINGSFORSLAG
Evalueringen viser, at både forældre og undervisere generelt har været yderst tilfredse med indholdet på Forældrekupeen, og at de aktiviteter og materialer, der har været stillet til rådighed, er blevet
benyttet. Både forældre og undervisere er dog også blevet spurgt ind til, hvad der eventuelt kunne
have gjort deres oplevelse af forløbet endnu bedre. Herunder præsenteres de tre mest gennemgående pointer i den henseende.

6.5.1 Supplerende initiativ med fokus på det enkelte barn
Evalueringen viser, at de deltagende forældre alt i alt har været meget tilfredse med indholdet på
Forældrekupeen. Men når forældrene er blevet spurgt ind til, hvad der evt. kunne have gjort forløbet endnu bedre, efterspørger flere et mere direkte fokus på de specifikke udfordringer, som deres
eget barn oplever. For nogle handler det om i endnu højere grad at blive introduceret til pædagogiske tilgange eller konkrete redskaber, der retter sig mod barnets specifikke udfordringer. For andre
handler om at få yderligere hjælp til at koble de mere abstrakte teorier, de får med sig fra Forældrekupeen, til konkret praksis, når de efterfølgende oplever udfordringer med deres barn derhjemme.
Flere af forældrene har oplevet, at underviserne på Læringslokomotivet har hjulpet netop deres
barn rigtig meget, og at underviserne derfor må have en unik indsigt i gode pædagogiske redskaber
til netop deres barn. Det er netop denne forventning om, at underviserne vil kunne komme med
specifikke indsigter og konkrete redskaber, som får flere forældre til at efterspørge et mere direkte
fokus på deres eget barn.
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Forælder: ”Jeg havde forventet, at vi kunne gå mere i dialog om vores egne
børn. Det har været lidt for meta. Vi har de her sætninger. Det har været svært
at tage med hjem. Min søn er god til at lukke ned. Jeg ville gerne vide, hvordan
de oplever ham, har de nogle tricks? Jeg har manglet sparring omkring mit
nære univers. Det kan være svært at trække ind over sit eget.”

Forælder: ”Min søn blokerer, især med dansk – at læse imellem linjerne. Og
jeg kunne godt tænke mig at høre, om de [underviserne] har haft succes med
noget.”

I forlængelse heraf er det konkret blevet foreslået, at der afholdes en form for individuel midtvejsstatus, hvor forældrene får mulighed for at tale med underviserne 1-til-1 om netop deres barns specifikke udfordringer – en slags skole-hjem-samtale kun for forældre. Formålet skulle være at supplere det ”offentlige rum”, hvor alle kan komme med input, og som Forældrekupeen allerede tilbyder, med et ”rum”, hvor der kan sættes fokus på forældrenes specifikke behov og udfordringer.

Forælder: ”Når jeg går derfra, tænker jeg ’hvordan skal jeg bruge det på mit
barn?’ Og det kan være, at jeg ikke har reflekteret nok over det. Men jeg har
haft svært ved at koble redskaberne til min relation til mit barn. Det, de fortæller, er universelt. Og der er noget tryghed i, at de kender mit barn. Men jeg
savner den der dialog ift., hvordan jeg kan bruge det. Måske en skole-forældre-samtale, hvor man snakkede om, hvad forældrene havde lært. Jeg tænker
det som en midtvejsting, så vi kan bruge det undervejs, og koble det på, inden
vi hører de sidste oplæg.”

En anden mulighed er i højere grad at styre sammensætningen af de deltagende forældre i de enkelte øvelser og aktiviteter, så forældrene sættes sammen med andre forældre til børn, der oplever
lignende udfordringer. Som en forælder beskriver i det nedenstående citat, vil dette kunne skabe et
bedre fælles udgangspunkt for forældrene til at udveksle relevante erfaringer og ideer:
Forælder: ”Det har været meget spredt, og det har været svært at snakke med nogle,
der har meget forskellige udfordringer. Det er svært at sammenligne og have fælles
ideer til at hjælpe hinanden. Jeg kunne godt se en fordel i at inddele folk i grupper,
hvor de forældre med børn med samme udfordringer er i samme gruppe.”

6.5.2 Tilpasning af ”tjek-ind”-øvelsen
Både forældre og undervisere giver overordnet udtryk for, at de har oplevet materialer og de konkrete øvelser som gode. Men adspurgt, hvad der har fungeret mindre godt, peger flere – primært
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undervisere – dog på, at de har oplevet tjek-ind-øvelsen som mindre vellykket. Flere undervisere peger på, at de har oplevet, at den var vanskelig for alvor at få forældrene med på, og at de har haft
svært ved rigtig at se pointen i øvelsen. En underviser beskriver f.eks.:

Underviser: ”Tjek ind. Man kunne mærke på forældrene, at de blev lidt trætte
af det til sidst.”

Underviser: ”Jeg ved ikke om forældrene så meget værdi i ’i Hegnet’ [’tjek-ind’øvelse]. De spillede med, men jeg fornemmede, at de måske syntes, at den var
lidt fjollet.”

På nogle Forældrekupeer har man derfor lavet små justeringer af netop denne øvelse. En underviser
beskriver f.eks., hvordan de har udvidet øvelsen for at tilskrive den mere mening og værdi. Konkret
har de bedt forældrene om at lave små mini-evalueringer, der løbende har kunnet give underviserne
input om forløbet.
Underviser: ”Tjek-ind-øvelsen valgte vi at udvide. Forældrene noterede et tal ved ind og
ud tjek, men ved tjek ud bad vi også forældrene skrive et par stikord om, hvad de havde
tænkt om workshoppens indhold med henblik på intern evaluering og justering fra gang
til gang.”

6.5.3 Inddragelse af kontaktlærere
Forældrekupeen har haft til formål at klæde forældrene bedre på til at kunne fastholde elevernes
udbytte af Læringslokomotivet, da forældrene typisk udgør en helt central aktør i de unges liv.
Flere forældre peger dog på, at elevernes kontaktlærere også spiller en væsentlig rolle, og derfor
med fordel i højere grad kunne indvies i principperne og erfaringerne fra Læringslokomotivet og Forældrekupeen:

Forælder: ”Man kunne måske have involveret [kontakt-]lærerne noget mere. De kunne
godt have været på kursus noget mere. Meget af det, vi har lært her, kunne man bruge
på alle elever, og det kunne skabe rigtig meget godt. Og at hendes lærer var på campen
en halv time, det var ikke nok. Min datter havde glædet sig til at hun kom og kunne vise
hende det ene og det andet, og hun var der kun så kort tid. Og det er jo lærerne der skal
kæmpe videre for vores børn. Der skal støttes op.”
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I den kvalitative dataindsamling fortæller nogle forældre, at de efter Læringslokomotivet og Forældrekupeen har oplevet hjemskolen som utilstrækkelig for deres barn – enten pædagogisk eller ressourcemæssigt. Flere fortæller dertil, at de som en konsekvens heraf har flyttet deres barn til en ny
skole. Denne pointe kan ses i forlængelse af input fra flere kontaktlærere til midtvejsevalueringen af
Læringslokomotivet. Her beskrev flere kontaktlærere i tråd med ovenstående, at de havde vanskeligt
ved at videreføre sproget og principperne fra Læringslokomotivet, som de ikke nødvendigvis har
kendskab til, når de skulle følge op på forløbet med eleven1.
Når forældrene i Forældrekupeen indvies i de pædagogiske principper fra Læringslokomotivet, kan
kontaktlærere således potentielt opleve samme ”utilstrækkelighed” i kommunikationen med forældrene, som de gør i kommunikationen med de tilbagevendte elever (jf. midtvejsevalueringen). Ungdomsskolernes opgave med at sikre, at information og relevant vejledning når frem til kontaktlærere, bliver således ikke mindre af, at forældrene ved deltagelse i Forældrekupeen også får indsigt i
de pædagogiske principper fra Læringslokomotivet. Det er dog samtidigt et opmærksomhedspunkt,
der først og fremmest må forventes at knytte sig til Forældrekupeforløb, der organisatorisk foregår
uden for elevernes hjemskoler (som det er tilfældet med Forældrekupeerne til Læringslokomotivet).
Hvis konceptet derimod bruges direkte i forlængelse af 10. klasse eller heltidsundervisningen, vil det
formodentlig være de lærere, der også har eleverne til daglig, der også afvikler Forældrekupeen.
Dette vil i sagens natur imødegå den potentielle udfordring.

1

Epinion 2018 ”Evaluering af Læringslokomotivet – intensive læringsforløb”, s 102. Klik her for rapport.
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7. DELTAGELSE OG FORLØBETS OMFANG
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Forældrekupeen har været afholdt ved i alt fem workshops á ca. 2-2,5 timers varighed. Den første
workshop har været afholdt umiddelbart før elevernes camp-ophold, den anden workshop har været afholdt under eller umiddelbart efter elevernes camp-ophold. De resterende tre workshops har
været afholdt henover resten af skoleåret, og samlet set har de fem workshops dermed strakt sig
over det meste af skoleåret.
Baggrunden for denne organisering fremstår velbegrundet og velovervejet, men nærværende evaluering peger på, at der kan være en sammenhæng mellem forløbets omfang/varighed og en faldende
deltagelsesfrekvens2. Konkret indikerer resultaterne, at en mere kondenseret version af Forældrekupeen formentlig ville kunne medvirke til at højne deltagelsesfrekvensen.

DELTAGELSE OG FASTHOLDELSE
Ser man indledningsrelevant på den samlede deltagelsesvolumen – dvs. det samlede antal workshops, hvor de enkelte elever har været repræsenteret af mindst én forælder – viser evalueringen en
eksponentielt faldende tendens. Som det fremgår af nedenstående figur, har alle elever3 således været repræsenteret af mindst én forælder (eller værge) på minimum én workshop, 92 pct. af eleverne
har været repræsenteret på mindst to workshops, 80 pct. på tre workshops, 61 pct. på fire, mens 29
pct. af eleverne har været repræsenteret på alle fem workshops.
Figur 25 – Deltagelsesfrekvens, målt ved antallet af workshops, hvor eleven har været repræsenteret af mindst én forælder.
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Note: Opgørelsen er baseret på fem ud af ti ungdomsskolers selvrapporterede deltagelsesskemaer. De resterende tre ungdomsskolers skemaer var udfyldt på en måde, der ikke muliggør en tilsvarende analyse.

2

Opgørelserne i dette afsnit er baseret på ungdomsskolernes selvrapporterede deltagelsesskemaer. Fem af
ungdomsskolerne har udfyldt skemaet efter hensigten og angivet hvor mange forældre (herunder om det har
været mor/far) der har deltaget for hver enkelt elev på hver af de fem workshops. Tre af ungdomsskolerne har
kun angivet, hvor mange forældre, der har deltaget på hver workshop, mens to ungdomsskoler for hver workshop har angivet, hvor mange forældre, der har deltaget, samt hvor mange elever de tilsammen repræsenterede. Dette betyder, at ikke alle ungdomsskoler indgår i alle beregninger. For hver opgørelse står derfor angivet, hvor mange skoler den er baseret på.
3
På de fem ungdomsskoler, der har registreret forældredeltagelsen korrekt (jf. ovenstående note).
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Udviklingen indikerer, at antallet af workshops har tiltagende betydning for, hvor let/svært det er at
få forældrene til at deltage – dvs. det er lettere at få forældre, der har deltaget på én workshop til
også at deltage i to, end det er at få forældre, der har deltaget i tre workshops til også at deltage fire
osv.
Selvom antallet af workshops således lader til at have en betydning, er der også indikationer på, at
deltagelsesfrekvensen afhænger af, hvornår workshoppen er afholdt. Nedenstående figur viser, hvor
stor en andel af eleverne, der har været repræsenteret af minimum én forælder på hver af de fem
workshops. Som det fremgår, er forældredeltagelen på Forældrekupeen kendetegnet ved, at næsten
alle børn har været repræsenteret af mindst én forælder på de første to workshops, hvorefter antallet har været faldende.
På de to første workshops har hhv. 92 og 90 pct. af de elever, der var tilmeldt et Læringslokomotiv
med Forældrekupe, således været repræsenteret af mindst én forælder. Herefter falder deltagelsesfrekvensen på de to næste workshops, hvor hhv. 67 og 66 pct. af eleverne har været repræsenteret
af mindst én forælder, mens kun 38 pct. af eleverne har været repræsenteret på den sidste Forældrekupé-workshop.
Figur 26 – Deltagelsesfrekvens opgjort på andelen af elever, der har været repræsenteret på hver af de fem workshops
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Note: Opgørelsen er baseret på syv ud af ti ungdomsskolers selvrapporterede deltagelsesskemaer. De resterende tre ungdomsskolers skemaer var udfyldt på en måde, der ikke muliggør en tilsvarende analyse.

Udviklingen underbygger dermed flere af de interviewede underviseres og projektlederes opfattelse
af, at forældrenes engagement i Forældrekupeen daler, jo længere tid der går fra afholdelse af elevernes camp-forløb:

Projektleder: ”I takt med, at vi kom længere væk fra camp-forløbet, blev det
sværere at fastholde alle forældre.”

At frafaldet stiger undervejs i et forløb, er på den ene side forventelig for forløb som dette, der
strækker sig over en længere periode. Men på den anden side bør udviklingen alligevel give anledning til at overveje, hvad der fremadrettet vil kunne gøres, for at sikre et mere vedvarende fremmøde.
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Givet den generelt høje tilfredshed med Forældrekupeens indhold (som beskrevet i kapitel Error!
Reference source not found.) er der ikke belæg for at konkludere, at frafaldet skyldes en oplevelse
af manglende relevans eller interesse i Forældrekupeens indhold.
Frafaldet undervejs er også relativt ensartet blandt fædre og mødre, og det kan dermed heller ikke
konkluderes, at f.eks. fædre er mere tilbøjelige til at falde fra undervejs4.
Evalueringen giver heller ikke anledning til at konkludere, at frafaldet skyldes, at forældrene ikke har
været opmærksomme på, at workshopsne har skullet afholdes. Ingen forældre nævner denne årsag i
spørgeskemaet eller i fokusgrupperne, og på alle ti ungdomsskolerne har man da også gjort en væsentlig indsats for at minde forældrene om Forældrekupeen – ofte på flere platforme (SMS, sociale
medier, mail og/eller telefonisk) og relativt insisterende, som det f.eks. bliver beskrevet i nedenstående citat:

Underviser: ”Jeg har været lidt en terrier, der ikke har sluppet. Jeg har udsendt
sms-remindere og opfordret til tilbagemelding ift., om de kom/ikke kom. Derudover har jeg taktisk udsendt remindere om både forældrekupe og camphold samtidigt ift. understrege ’at vi er i forløbet sammen’ forældre og ung.”

Evalueringen indikerer snarere, at det er Forældrekupeens omfang og varighed, der med fordel kan
tilpasses, hvis deltagelsesfrekvensen skal forbedres. Dette aspekt gennemgås derfor i det følgende.

OMFANG OG VARIGHED
Hensigten bag at lade forløbet strække sig over hele skoleåret – og dermed fortsætte Forældrekupeen relativt længe efter afslutningen på elevernes camp-forløb – har været at fastholde en længerevarende opmærksomhed hos forældrene på børnenes udvikling. Det har således grundlæggende
handlet om at skabe bedre betingelser for at forankre elevernes udbytte af camp-forløbet på længere sigt ved at brede kontakten med forældre og barn ud over en længere periode.
Som det fremgår af figuren nedenfor, viser evalueringen da på den ene side også, at relativt mange
forældre oplever, at både antallet af workshops (77 pct.), længden på hver workshop (83 pct.) samt
den samlede periode for afholdelse af Forældrekupeen (80 pct.) har været tilpas.
På den anden side er der dog fortsat en væsentlig andel, der angiver, at Forældrekupeen har været
for omfattende tidsmæssigt – både hvad angår antallet af (21 pct.), længden på (17 pct.) og fordelingen af workshops (19 pct.). Samtidigt er det værd at bemærke, at meget få forældre har oplevet forløbet som værende for kort.

4

Der har været en lille overvægt af mødre (ca. 60 pct.) blandt de deltagende forældre, og på baggrund af spørgeskemaresultaterne estimeres det, at ca. 1 pct. af deltagerne har været en plejemor eller -far til eleven. I gennemsnit har 47 pct. af de repræsenterede elever været repræsenteret af både deres mor og far på de enkelte
workshops, mens 53 pct. har været repræsenteret af enten en mor eller far.
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Figur 27 – Forældrekupéen har været fordelt over 5 workshops á 2-2,5 timers varighed og afholdt over en periode, der
har strakt sig over resten af skoleåret. Har den afsatte tid til afholdelse af Forældrekupeen været tilpas? (Forældre)

Antallet af workshops (5 workshops)

Længden på hver workshop (2-2,5 time pr. workshop)

Den samlede periode for afholdelse af de 5 workshops
(fordelt henover resten af skoleåret)

For mange/for længe

21%

77%

17%

83%

19%

Tilpas

2%

1%

80%

1%

For få/for korte

Note: N=103

Generelt er underviserne af samme opfattelse som forældrene, når det kommer til det tidsmæssige
omfang af Forældrekupeen. Mange undervisere oplever overordnet set, at den afsatte tid har været
tilpas, men der en relativt stor andel, der oplever, at Forældrekupeen har været for tidsmæssigt omfattende. Det gælder særligt mht. længden for den samlede periode for afholdelse af de fem workshops, som halvdelen af underviserne synes har været for lang.
Figur 28 – Forældrekupeen har været fordelt over 5 workshops á 2-2,5 timers varighed og afholdt over en periode, der
har strakt sig over resten af skoleåret efter campens afslutning. Har den afsatte tid til afholdelse af Forældrekupeen været tilpas? (undervisere)

Antallet af workshops (5 workshops)

Længden på hver workshop (ca. 2-2,5 time pr. workshop)

35%

20%

Den samlede periode for afholdelse af de 5 workshops
(fordelt henover resten af skoleåret)

For mange/for længe

65%

80%

50%

Tilpas

0%

0%

50%

0%

For få/for korte

Note: N=20

Resultaterne fra den kvantitative dataindsamling underbygger dermed det indtryk, at frafaldet formentlig først og fremmest handler om, at Forældrekupeen skal prioriteres blandt andre relevante
aktiviteter (forældremøder, skole-hjem-samtaler arbejde, ferie mv.). Og jo længere tid en workshop
tager og jo længere tid, der er gået fra elevernes camp-deltagelse, des lavere prioritet har Forældrekupeen fået:

Underviser: ”Og der er mange andre ting, forældremøder osv. Så det her er
ikke nødvendigvis førsteprioritet.”
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Forælder: ”Vi arbejder langt væk fra [byen hvor workshopsne er blevet afholdt], så pga. arbejde og møder og børnepasning var det lidt svært at deltage
– især kl. 16.30. Det ville være bedre for os med start tidligst kl. 17.00.”

Underviser: ”Det er langt fra deres hverdag, og deres interne venskaber i gruppen er gledet ud, så når de ikke tænker på det til hverdag, så er det ikke noget
de prioriterer.”

Foruden, at det rent logistisk skal kunne lade sig gøre for forældrene at deltage i Forældrekupeen,
kræver det også overskud og personlige ressourcer at deltage. I forlængelse af ovenstående citater
peges der også fra nogle ungdomsskoler på, at særligt de mindre ressourcestærke forældre er faldet
fra undervejs.
Derfor foreslår flere undervisere og projektledere også, at man fremadrettet overvejer at kondensere programmet. Som det fremgår af nedenstående citater, er det både blevet foreslået, at antallet
af workshops reduceres, at workshopsne forkortes og, at de afholdes inden for en kortere periode.
Formålet er dels for at skabe tættere forbindelse mellem Forældrekupeen og Læringslokomotivet,
hvor Læringslokomotivet fremstår som mere præsent i forældrenes bevidsthed, og dels for at gøre
det logistisk og ressourcemæssigt mere overkommeligt:

Projektleder: ”Ift. placering ville jeg bare lave 4 workshops, tættere på campen, så der er mere vedkommende for dem [forældrene]. Det ligger meget
langt væk fra campen, som var i september.”

Underviser: ”Vi skulle have haft to kupeer mens Lokomotiv-forløbet kørte og
de efterfølgende tre i umiddelbar tæthed efter, for at holde gang i bålet.”

Overordnet set vil der således være tale om en afvejning mellem to hensyn. På den ene side hensynet til at skabe de bedste betingelser for, at deltagende forældre over en længere periode bliver
mindet om principperne og redskaberne fra Læringslokomotivet, til at understøtte deres børns udvikling. På den anden side hensynet til, at så mange forældre som muligt deltager i indsatsen. Ovenstående indikerer dog, at sidstnævnte hensyn fremadrettet bør vægtes højere.
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8. FORÆLDRENES UDBYTTE
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Nærværende afsnit omhandler vurderingen af forældrenes samlede udbytte af Forældrekupeen generelt og iht. Forældrekupeens definerede formål (se indledning). Derudover samles der op på, i hvilket omfang forældrene oplever, at deres egne forventninger til forløbet er blevet indfriet.
Evalueringen viser, at langt de fleste forældre har oplevet et godt udbytte af deres deltagelse i Forældrekupeen. Det gælder ikke mindst mht. oplevelsen af at få indblik i elevernes camp-forløb, men
også mht. at udvikle deres egen tilgang og adfærd i relationen til deres barn. Generelt set oplever
forældrene således, at Forældrekupeen har medvirket til at klæde dem bedre på til at støtte deres
børn både fagligt, personligt og socialt. Evalueringen viser derudover, at forældrenes generelle forventninger til forløbet også svarer til det udbytte forældrene generelt oplever, at de har fået ud af at
deltage.

SAMLET UDBYTTE
Evalueringen viser, at 40 pct. af forældrene vurderer, at de har fået et rigtig godt udbytte, mens over
en tredjedel (45 pct.) vurderer at have fået et godt udbytte i forbindelse med deres deltagelse i Forældrekupeen. 13 pct., vurderer, at de har fået et begrænset udbytte, mens 2 pct. svarer, at de kun
har fået et meget begrænset eller intet udbytte af deres deltagelse i Forældrekupeen. Overordnet
set vidner dette om en høj overordnet tilfredshed med udbyttet af Forældrekupeen, hvilket da også
er indtrykket fra den kvalitative dataindsamling.
Figur 29 – Hvordan vil du samlet set vurdere dit udbytte i forbindelse med din deltagelse i Forældrekupeen? (forældre)
40%

45%

13%
2%
Rigtig godt udbytte

Godt udbytte

Begrænset udbytte Meget begrænset eller
intet udbytte

1%
Ved ikke

Note: N=103

Ser man nærmere på, hvad forældrene oplever at have fået ud af deres deltagelse, viser evalueringen først og fremmest, at forældrene generelt oplever at være blevet klædt bedre på til at støtte deres barn i flere henseender.
Som det fremgår af nedenstående figur, svarer 90 pct. af forældrene således, at de i høj eller nogen
grad er blevet klædt på til at understøtte deres barns positive personlige og faglige udvikling. Sammenlignet med de faglige og personlige parametre, så er der lidt flere forældre (15 pct.), der vurderer, at de kun i mindre grad eller slet ikke er blevet klædt på til at støtte barnet i en positiv social udvikling. Dette skal dog formentlig ses i lyset af, at andelen af forældre, der angiver, at deres barn har
sociale udfordringer (34 pct.) er lavere sammenlignet med forældre, der angiver, at deres børn har
personlige (42 pct.) eller faglige (89 pct.) udfordringer.
Figuren viser ydermere, at 90 pct. af forældrene vurderer, at de i høj eller nogen grad oplever at
være blevet bedre klædt på til at støtte deres barn i at tage ansvar for egen læringsproces. Dette understøttes af den kvalitative dataindsamling, hvor flere forældre nævner, at de har lært at understøtte deres barn i, at med engagement og gåpåmod skal de nok sikre en udvikling.
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Forælder: ”[Jeg har lært] at stole på, at med engagement skal det nok gå. ”

Forælder: ”Jeg har fået mere viden omkring de udfordringer, mit barn møder og også fået lidt flere redskaber til at hjælpe hende, når det er svært.”

Figur 30 – I hvilken grad oplever du, at din deltagelse i Forældrekupeen har bidraget til at klæde dig bedre på til… (Forældre)

At støtte dit barn i at tage ansvar for egen læringsproces

46%

44%

8%1%
2%

At støtte dit barn i at fastholde en positiv personlig
udvikling

44%

46%

8%1%
2%

At støtte dit barn i at fastholde en positiv faglig udvikling

37%

At støtte dit barn i at fastholde en positiv social udvikling

38%

At understøtte dit barn i at lave konkrete mål, der kan
fungere som en støtte for hans/hendes udvikling i
hverdagen
I høj grad

I nogen grad

53%

44%

26%

I mindre grad

53%

Slet ikke

4%3%
3%

12% 3%4%

17% 2%
2%

Ved ikke

Note: N=103

Figur 30 viser også, at 79 pct. af forældrene vurderer, at de i høj eller i nogen grad er blevet klædt på
til at understøtte deres barn i at lave konkrete mål, der kan fungere som en støtte for hans/hendes
udvikling i hverdagen. Der er dermed også en relativt stor andel, der oplever, at de har fået udbytte i
den henseende. Men sammenlignet med de øvrige parametre, er der flere forældre (17 pct.), der
oplever, at de kun i mindre grad er blevet klædt på til at understøtte barnet i at lave konkrete mål. I
tråd med dette, peger den kvalitative dataindsamling da også på, at fokus i Forældrekupeen i højere
grad vurderes at have været på det positive mindset samt det at udvise engagement og interesse for
børnenes skolegang, snarere end på fastsættelsen af konkrete målsætninger.
Forælder: ”Vi har lært, at vi har et stort ansvar for, at det, de [børnene] har
lært, hænger ved. Vi skal være vedholdende og positivt kritiske. Vi skal gøre
noget for at understøtte, at de kan komme i gang med at lave lektier f.eks. og
blive bedre til at vise interesse. Spørge ind til, om man må se, hvad de har lavet i skolen.”
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For mange forældre har deres deltagelse i Læringslokomotivet derfor også givet anledning til, at de
selv har ændret adfærd over for deres barn. Som det kommer til udtryk i de kvalitative interview,
handler det især om, at forældrene i højere grad er blevet bevidste om, at de har et ansvar ifm. deres barns udvikling og flere nævner, at de er gået fra at se processen som barnets kamp til at anse
det for en fælles kamp.
Forælder: ”Jeg vil sige, at der på de oplæg, er nogle ideer til, hvordan vi som
forældre kan hjælpe vores barn bedst muligt. Og at vi lærer, at det ikke kun er
barnets kamp, men også vores kamp.”

Underviser: ”Det, der har brændt sig mest fast hos mig, er en mor, der har
sagt, at det ligesom er blevet et ’vi’. Efter det første intromøde havde de [barnet og moren] siddet og snakket sammen. Sønnen havde sagt, at han gerne
ville være en del af det, og det forpligtede også forældrene til at være med. På
den måde blev det meget til et ’vi’.”
Resultaterne fra den kvantitative analyse bekræfter, at der er tale om en generel tendens. Nedenstående Figur 31 viser, I tråd med ovenstående, at forældrene i høj grad oplever at have ændret tilgang
mht. barnets personlige og faglige udvikling. Som det fremgår af figuren har 84 pct. af forældrene
således i høj eller nogen grad oplevet, at Forældrekupeen har bidraget til at ændre på deres tilgang
til deres barns personlige udvikling. 81 pct. af forældrene oplever i høj eller nogen grad, at Forældrekupeen har bidraget til at ændre på deres tilgang til deres barns faglige udvikling. Relativt mange forældre oplever også at have ændret tilgang mht. de barnets sociale udvikling, men igen er andelen
her en anelse lavere sammenlignet med den faglige og personlige dimension.
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Figur 31 – I hvilken grad oplever du, at din deltagelse i Forældrekupeen har bidraget til… (Forældre)
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Note: N=103

Som det også fremgår af ovenstående, vurderer hhv. 57 og 59 pct. af forældrene, at de i høj eller nogen grad har ændret på deres adfærd i form af den måde, de agerer over for og taler til deres barn.
Dette går fint I tråd med inputtene fra den kvalitative dataindsamling. Her fortæller flere forældre,
hvordan de netop er blevet mere opmærksomme på, at måden hvorpå de agerer over for og foran
deres barn, er væsentligt for barnets egen læring og udvikling. Som det kommer til udtryk i nedenstående citater, handler det dels om, at nogle forældre oplever at have fået et fælles sprog med deres barn, og dels om at være blevet bevidst om, hvordan man som forældre også må agere rollemodel.
Forælder: ”Jeg har fået klarhed over, hvordan jeg kommunikerer bedst med mit barn for
at skabe det rigtige mindset”

Forælder: ” [Vi har fået] fælles sprog og indførelse i de begreber, som hun [barnet] er
blevet introduceret for.”

Forælder: ”At være en bedre rollemodel for mit barn.”
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UDBYTTE OG FORVENTNINGER
Forældrene er i spørgeskemaet også blevet bedt om at forholde sig til deres udbytte af Forældrekupeen mht. de samme parametre, som de har skullet angive deres indledende forventninger ud fra
(se afsnit 5.2). På den måde er det nemlig muligt at få et indtryk af, i hvilket omfang forældrenes generelle forventninger forløbet også svarer til det udbytte forældrene generelt oplever at have fået.
Nedenstående figur indeholder spørgeskemaresultaterne fra begge spørgsmål (om hhv. forventninger og udbytte), og som det fremgår, svarer fordelingen af forældrenes oplevede udbytte overordnet set til de forventninger, de havde indledningsvist. Størstedelen af forældrene (92 pct.) angiver
således, at de har fået indsigt i deres barns forløb på Læringslokomotivet. Dette stemmer overens
med de overordnede forventninger til deres deltagelse, hvor også størstedelen (88 pct.) angav, at de
forventede at få indsigt i barnets forløb. Dette vidner om, at forældrene i den forstand har fået stillet
deres nysgerrighed, og fik mulighed for at få et indblik i deres barns deltagelse i det intensive læringsforløb. 66 pct. oplever f.eks., at de er blevet bedre til at støtte deres barn i at være vedholdende, hvilket svarer til den andel af forældre, der også havde forventet udbytte, inden forløbet. Tilsvarende mønstre gør sig gældende for de fleste andre parametre.
Figur 32 – Hvad oplever du at have fået ud af din deltagelse i Forældrekupeen? (forældre) + Inden forløbet gik i gang,
hvad forventede du da at kunne få ud af at deltage i Forældrekupeen? (forældre)
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Note: N=103

Der er dog enkelte parametre, hvor der er mindre forskelle mellem forældrenes generelle forventninger og oplevede udbytte. F.eks. indikerer resultatet, at nogle af forældrenes forventninger om at
kunne få sparring og etablere et fællesskab med andre forældre med børn i Læringslokomotivet, ikke
er blevet indfriet. Som beskrevet i afsnit 6.3 kan en mulig forklaring på dette være, at den professionelle ramme, som Forældrekupeen har udgjort for fællesskabet, har været afgørende. Fællesskabet
har i den forstand været afhængig af undervisernes moderation, og forventes at være vanskelig at få
til at fungere uden for denne ramme.
Evalueringen viser dog også, at 48 pct. af forældrene har oplevet at have fået et nyt og mere positivt
mindset – dvs. en større andel sammenlignet med, hvor mange der på forhånd forventede at få
dette ud af deres deltagelse (31 pct). Flere forældre giver da også i de kvalitative interview udtryk
for, at de inden Forældrekupeen måske egentlig oplevede, at de i udgangspunktet havde haft et positivt mindset, men undervejs i forløbet er blevet opmærksomme på, at dette ikke nødvendigvis var
tilfældet. Retrospektivt har Forældrekupeen i den forstand for flere forældre understreget, at de har
haft et udviklingspotentiale, de ikke på forhånd var klar over.
Forælder: ”Jeg har om noget fået ja-hatten med herfra. Jeg har troet, at jeg har været
positiv, men det har jeg ikke på samme måde, som jeg troede. Det jeg mest har fået med
mig, at det er redskabet, at vi skal være positive.”
Forælder: ”Jeg er lærer og pædagog, men den er bare ikke sunket ind før nu, at jeg skal
være mega positiv.”

En underviser understøtter i citatet nedenfor pointen om forældrenes tilegnelse af et mere udviklende mindset. Vedkommende fortæller, at forældrene har udviklet et mere udviklende mindset,
samt at de specifikke udtryk fra forløbet, der understøtter et konstruktivt mindset, er blevet en del
af nogle forældres måde at tænke på.
Underviser: ”Der er sket noget med deres mindset. ’Man kan godt alligevel’. Og karaktertrækkene sidder fast. ’Tro på det!’ har nogle udbrudt under workshopsne.”

Ovenstående citat vidner således om, at forældrene har fået kendskab til det sprog, der er har været
anvendt på Læringslokomotivet, hvilket også bekræftes af spørgeskemaresultaterne. Her angiver 38
pct. af forældrene, at de oplever, at de i kraft af deres deltagelse i Forældrekupeen har fået et fælles
sprog imellem dem selv og deres barn. Flere forældre beskriver i de kvalitative interview, at det fælles sprog har bidraget til en fælles forståelse og en fastholdelse af barnets læring fra Læringslokomotivet.
Forælder: ”Min datter sagde den anden dag ’jeg må ikke give op, fordi det er en dårlig
dag i dag’.”
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Forælder: ”Ja, og det har givet et fælles sprog. Vi ville ikke vide, at den sætning var fra
Læringslokomotivet, og gribe den. Jeg synes, at det har været rart ift. at holde fast i det,
hun har lært på campen.”
Derudover viser Figur 31, at 46 pct. af forældrene angiver, at deres deltagelse i Forældrekupeen i høj
eller nogen grad har bidraget til at ændre måden, hvorpå de arbejder sammen med barnets skole.
For nogle forældre handler det om at have fået viden om, hvilke muligheder og rettigheder, der ligger inden for det almene grundskoletilbud – f.eks. om muligheden for hjælp til ordblindhed.
Forælder: ”Fik nogen gode ting at vide, om hvad man kan gøre, og hvilke rettigheder
man har, når man har et barn, der er ordblind.”

For andre forældre handler det om, at de i kraft af nye indsigter om deres barn, også har fået nye
perspektiver på deres børns generelle skolegang. Flere forældre fortæller således, at de oplever at
have fået større indsigt i barnets læringsmønstre, og at de dermed i højere grad end tidligere er i
stand til at indgå i dialog med barnets undervisere og videregive deres indsigt, i håb om at klæde underviserne bedre på til at håndtere barnets udfordringer.
Forælder: ”Det har givet noget ballast til at tage fat i lærerne og sige, at ’hvad der virker
for [barn x] er, sådan og sådan’.”

Nogle forældre på tværs af case-besøgene i den kvalitative dataindsamling angiver, at de har valgt at
flytte deres barn til en anden grundskole efter deres deltagelse i Læringslokomotivet. De har oplevet, at deres deltagelse i Forældrekupeen og barnets deltagelse i Læringslokomotivet har givet dem
indsigt i en ny måde at tilgå deres børn, og deres forventninger til underviserne har derfor ændret
sig. Det får dem til at forvente, at det vil være bedre på en anden uddannelsesinstitution:
Forælder: ”Jeg synes, at jeg har fået indsigt i, at der er anden måde at undervise børn,
der har det svært. Det skal vi bare opsøge, for midlerne er ikke til det i hans gamle folkeskole. Så vi flyttede [barn X] til [X] distriktsskole.”

Forælder: ”Vi har faktisk taget en beslutning om at flytte vores dreng, fordi lærerne ikke
har haft ressourcer til at imødekomme vores søns behov. Selvom vi er kommet med retningslinjer fra en special-lærer i ordblindhed, så har de bare sagt, at de ikke har ressourcer til at følge dem.”
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9. EVALUERINGSMETODE
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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 i intensive læringsforløb samt efterforløb på deres hjemskoler.
Læringslokomotivet er bl.a. igangsat og udviklet på baggrund af erfaringer fra andre intensive læringsforløb. På baggrund af denne erfaringsindsamling, er Læringslokomotivet blevet etableret med
afsæt i syv grundelementer, skitseret i figuren nedenfor.
Figur 33 – Læringslokomotivets grundelementer

Nærværende evaluering har fokus på det 7. og sidste grundelement i Læringslokomotivet, nemlig
efterforløbet. Denne del af Læringslokomotivet har til formål at sikre, at elevernes udbytte fra camp
overleveres til deres videre skoleforløb; at eleverne ændrer praksis i deres vante skolemiljø; at elevernes styrkede kompetencer medfører læring; samt at eleverne er uddannelsesparate og optages
på ungdomsuddannelser.
Hertil betragtes forældrene som vigtige ressourcer og medspillere, der har afgørende betydning.
Forældrene kender den unge bedst og har muligheder for at understøtte den unge – ikke bare i relation til skole, kammerater og fritidsinteresser, men også i hverdags- og familierelaterede aktiviteter.
Med dette in mente, har Ungdomsskoleforening med støtte fra Egmont Fonden udviklet Forældrekupeen, der har til formål at inddrage elevernes forældre i en systematisk og målrettet indsats med
henblik på at optimere og supplere Læringslokomotivets helhedsorienterede indsats og efterforløb
gennem opfølgning i både skole og hjem.
Formålet med evalueringen har været at undersøge Forældrekupeens implementering, samt hvorvidt forløbet har fungeret efter hensigten. Dertil har evalueringen til formål at belyse virkningen af
indsatsen, samt 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:
o Relevans: I hvilken grad er lokale målsætninger i overensstemmelse med overordnede målsætninger og prioriteringer? Følges de overordnede tilgange og metoder, som er lagt ud?
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o Konsistens og målopfyldelse: I hvilken grad er projekternes målsætninger opfyldt både mht.
organisering, implementering, resultater og virkninger?
o Tilfredshed og vurderinger: I hvilken udstrækning har de medvirkende undervisere og forældre været tilfredse med indhold, og hvordan vurderer de udbyttet?

EVALUERINGENS METODER
Denne evaluering bygger på resultaterne af en kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, der har komplementeret hinanden igennem evalueringsforløbet samt i nærværende undersøgelse.
Den kvantitative dataindsamling har bestået af selvregistreringsskemaer, udfyldt af projektlederne,
samt 2 spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. undervisere og forældre, der har deltaget i Forældrekupeen.
Den kvalitative dataindsamling har bestået af 3 casebesøg på 3 udvalgte ungdomsskoler, der har deltaget i Læringslokomotivet og Forældrekupeen. Ifm. casebesøgene er der blevet gennemført et fokusgruppeinterview med hhv. forældre og fagprofessionelle, herunder undervisere og projektledere.
Figur 34 – Evalueringsmetoder

Deltagelsesregistreringsskemaer
o Deltagelsesregistreringsskema udfyldt af projektledere

Webbaseret spørgeskemaundersøgelse
o Spørgeskema udfyldt
af forældre
o Spørgeskema udfyldt
af undervisere

Casebesøg på 3 ungdomsskoler
o Gruppeinterview med
udvalgte forældre
o Gruppeinterview med
undervisere og projektledere

Nedenfor ses en samlet oversigt over datakilder, indsamlingsmetode samt datagrundlag.
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Figur 35 – Oversigt over datakilder, indsamlingsmetode, datagrundlag og analysestrategi

•

Webbaserede spørgeskemaer til undervisere på Forældrekupeen fremsendt umiddelbart efter Forældrekupeens afvikling. Lokale projektledere har stået for at distribuere
skemaerne. Samtlige 20 af de faste Forældrekupeundervisere har besvaret spørgeskemaet. Spørgeskemaet er derudover besvaret af to personer, der har været tilknyttet
Forældrekupeen som projektledere/tovholdere. Disse to personer indgår ikke i rapportens statistiske opgørelser, men deres besvarelser på spørgeskemaets fritekstspørgsmål
er inddraget som input i den kvalitative analyse.

•

Webbaserede spørgeskemaer til forældre, der har deltaget i Forældrekupeen. Lokale
projektledere har stået for distributionen af unikke elektroniske spørgeskemalinks til
forældrene. 104 forældre har besvaret spørgeskemaet, hvoraf en enkelt forælder angiver ikke at have deltaget i Forældrekupe-aktiviteterne. I alt 290 forældre har modtaget
invitation til undersøgelsen, og den samlede svarprocent er dermed 35 pct. Besvarelserne er på tværs af ungdomsskoler fordelt som følger:
• Frederikshavn: 13
• Guldborgsund: 6
• Kolding: 3
• København: 10
• Mariagerfjord: 6
• Rebild: 20
• Silkeborg: 9
• Skanderborg: 15
• Slagelse: 6
• Tønder: 16
Besvarelserne er i evalueringen afrapporteret samlet, men der er løbende undersøgt for
forskelle i tilfredshed på tværs af ungdomsskoler. Delanalyserne giver imidlertid ikke anledning til at konkludere, at forløbene har været væsensforskellige fra hinanden, hvad
angår tilfredshed med forløbet, hvorfor resultaterne ikke er gengivet i rapporten. Som
det fremgår af antallet af besvarelser fra de enkelte ungdomsskoler, er det dog ikke alle
ungdomsskoler, der er i evalueringen, er repræsenteret i lige høj grad, hvorfor der kan
være ungdomsskolespecifikke forskelle, evalueringen ikke indfanger.

•

Kvalitative fokusgruppeinterview med 2 målgrupper: 1) fagprofessionelle i form af projektleder og undervisere fra Forældrekupeen, og 2) 4-6 forældre, der har deltaget i Forældrekupeen. Ikke alle grupper var fuldtallige grundet frafald på dagen. Der er foretaget
2 fokusgruppeinterview på 3 ungdomsskoler.

•

Deltagelsesregistreringsskemaer udfyldt af projektledere/undervisere under Forældrekupeens afvikling med angivelse af, hvilke børn der var repræsenteret af hvem på hvilke
workshops. Fem af ungdomsskolerne har udfyldt skemaet efter hensigten, mens tre af
ungdomsskolerne kun har angivet, hvor mange forældre, der har deltaget på hver workshop, og to ungdomsskoler for hver workshop har angivet, hvor mange forældre, der
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har deltaget, samt hvor mange elever de tilsammen repræsenterede. Beregningsmæssige konsekvenser ved dette fremgår af evalueringens kapitel 7.
De indsamlede spørgeskema- og deltagerregistreringsskemaer er analyseret og alt efter relevans vist i rapporten via frekvenstabeller, diagrammer etc. Databehandlingen af det kvalitative
datamateriale har taget udgangspunkt i metoden kvalitativ indholdsanalyse, der indebærer systematisk kategorisering af det kvalitative data. I den forbindelse er interviewreferaterne fra de
6 fokusgrupper systematisk kodet og kategoriseret, mens udvalgte citater er fremhævet (i anonymiseret form) i nærværende rapport.
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