Evaluering af
LifeSkills Else Ladekjær,
Antropolog, Ph.D., forsker
LifeSkills konference d. 21. April 2021

Dagsorden
•

Evalueringens formål

•

Metodisk grundlag

•

Betydning af COVID-19

•

Perspektiver på LifeSkills elementer

•

Opfølgning på målsætninger

•

Spørgsmål

Evalueringens formål
For det første et summa.vt formål:
opfølgning på ops.llede succeskriterier for
LifeSkills-projektet

For det andet et forma.vt formål: hvor vi
baggrund af erfaringerne fra LifeSkills
uddrager væsentlige læringspunker omkring
kerneelementerne i indsatsen

Deltagende skoler
LINIE 10

LINIE 10

Tre Falke

Elever

Elever

Elever

Lærere

Lærere

Lærere

Pilotår 2019/2020

Indsatsår
2020/2021

Gentofte
Elever

Lærere

COVID-19 og Lifeskillsforløbene
Både pilotår 2019/20 og indsatsår 2020/21 har været påvirket af COVID-19:
I pilotåret 2019/20 blev eleverne hjemsendt fra marts 2020 og resten af skoleåret blev
påvirket
I indsatsåret 2020/21 blev eleverne hjemsendt fra nov/dec 2020 og modtog
fjernundervisning frem til april. Desuden var skoleåret frem til hjemsendelsen påvirket af
restriktioner, der fx påvirkede brobygning og erhvervsmentorordning

LifeSkills undervisning

”

Elever har forskellige perspektiver på LifeSkills
undervisning

[LifeSkills-undervisningen] har hjulpet ved,
at jeg larmede meget, og jeg snakkede for
det meste med mine venner. Så havde jeg
skrevet, at jeg synes, jeg forstyrrer for
meget i timen. Så har de skrevet feedback,
hvad jeg kunne gøre bedre, hvor jeg kunne
sidde henne. Om jeg kunne sidde alene,
eller om jeg kunne sidde med nogle andre,
jeg ikke snakkede rigtig meget med.
Elev, skoleår 2020/21

•

Karaktertræk kan anvendes både fagligt og
personligt

•

Challenges kan være motiverende

Udviklingen af undervisningen fra pilotår til
indsatsår har være afgørende
•

Lærere og ressourcepersoner positive, vigtigt
med kompetenceforløb

•

Nødvendigt med ressourceperson for at
fastholde fokus

”

To-lærer ordning

Også det der med, at hvis vi skal læse højt i
klassen, dem, der har brug for hjælp, går
bare ind i lokalet med en anden lærer. Og
så resten af klassen, som føler, de har ret
godt styr på det, læser samlet i klassen

Elev, skoleår 2019/20

Eleverne fremhæver to-lærer ordning som
betydningsfuld for deres faglige udvikling
•

Eleverne oplever lærerne som tilgængelige

•

Eleverne er meget glade for deres lærere både
fagligt og personligt

Lærere fremhæver ligeledes to-lærerordning som
afgørende ift. deres muligheder for at
imødekomme elevernes forskellige faglige behov

”

Ressourcepersoner og
lærere

For eksempel, hvis vi er på skolen, og der
lige er en pause, kommer hun tit hen og
spørger, om vi mangler noget. Og hvordan
vi har det. Hvad vi går og laver.

Eleverne er glade for deres lærere og
ressourcepersoner både fagligt og personligt
Eleverne oplever, at lærere/ressourcepersoner er
opmærksomme på deres trivsel
Ledere og lærere peger på, at
ressourcepersonerne sikrer ekstra fokus elevernes
trivsel

Elev, skoleår 2020/21

”

Tjek ind – tjek ud
De fleste elever er positive omkring redskabet

Der har måske været et par gange, hvor
jeg måske har sagt to eller et, fordi det
bare måske har været, at jeg har været
rigtig træt eller været lidt sløj eller bare
havde en dårlig dag generelt. Og så
tjekkede man måske ikke lige det bedste
ind. Men så er det også der, at der
kommer en på skolen, en der kommer hen
og taler med en, hvis man vil.

•

Elever oplever det som en tryghed, at
lærere/ressourcepersoner spørger ind til dem,
når/hvis de tjekker lavt ind

Lærere/ressourcepersoner får øje på elever med
behov for støtte
•

Kræver at lærere/ressourcepersoner dagligt
gør opmærksom på brug samt opfølgning på
eleverne

•

Fungerer i relation til alle elever

Elev, skoleår 2020/21

Erhvervsmentor

”

Eleverne er delt i to grupper:

Problemet er, at de er simpelthen for
sårbare til at kunne rumme det. Man stiller
alle mulige krav til, hvad eleverne kan
honorere, og samtidig er det en
elevgruppe man godt er klar over er
ekstremt sårbar […] Og det kan enten være
nogle af vores elever som er blevet
skuffede mange gange af voksne omkring
dem og derfor ikke gider forholde sig til at
skulle møde et nyt voksent menneske.
Ressourceperson, skoleår 2020/21

•

De positive elever fremhæver muligheden for
at kunne spejle sig i erhvervsmentorens faglige
og/eller uddannelsesmæssige erfaring

•

Nogle elever har ikke overskud til at indgå i en
relation med en erhvervsmentor

Stort arbejde at rekruttere og fastholde
erhvervsmentorer, kommunal bistand er vigtig
•

Ressourcepersoner varetager vigtig rolle

•

Matching med fokus på interesseoverlap
betydningsfuldt for både elever og
erhvervsmentorer

”

Brobygning

Jeg lagde vægt på, at det skulle være
repræsentativt for erhvervsuddannelserne,
og det skulle være forskelligt, og det skulle
prøve at ramme målgruppen, både drenge
og piger og tosprogede og etnisk danske
og dem, der havde fagligt svært ved og så
videre. Så det har været min vinkel på det
hele tiden. Og allervigtigste i det her
LifeSkills-projekt, synes jeg, det er at se på,
hvad er det for nogle elever, og hvad vil de
lukrere på.

Ressourceperson, skoleår 2020/21

Eleverne er positive ift. de gennemførte
brobygningselementer
•

Forskellige typer af brobygning og muligheder
for til- og fravalg vigtig for elevers motivation

•

Brobygningselementer målrettet elevgruppen
er vigtig ift. motivation og oplevelse af relevans

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse
Målsætninger og succeskriterier

Resultater for LifeSkills

Kompetencer:
Flere unge føler sig rustet til uddannelse og arbejdsmarked
fagligt, personligt og socialt

Kompetencer:

80 % af de unge vurderer selv, at de har de nødvendige
kompetencer til at gennemføre uddannelse

93 % af LifeSkillseleverne oplever i høj eller nogen grad at have
de nødvendige kompetencer til at gennemføre en
ungdomsuddannelse

Udvikling og trivsel:

Udvikling og trivsel:

Flere unge oplever faglig, personlig og social trivsel i skolen.

85 -91 % af LifeSkillseleverne angiver, at de i nogen eller høj
grad har udviklet sig fagligt, personligt og socialt siden
afslutningen af 9. klasse.

90-95 % af de deltagende elever trives bedre.

LifeSkillseleverne generelle trivsel (målt ved WHO-5) ligger på
samme niveau som hos befolkningen. Der er ingen signifikante
ændringer fra efteråret 2020 til foråret 2021.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse
Målsætninger og succeskriterier

Resultater for LifeSkills

Uddannelsesparathed:

Uddannelsesparathed:

85 % af deltagende elever bliver uddannelsesparate

76 % af deltagende elever svarer, at de er erklæret
uddannelsesparate i 10. klasse

Uddannelsessøgning:

Uddannelsessøgning:

100 % af de uddannelsesparate søger ind på en
ungdomsuddannelse 1. marts

95 % af de uddannelsesparate LifeSkillselever har søgt
ind på en ungdomsuddannelse.

Af de uddannelsesparate:
85-90 % vælger en erhvervsuddannelse
10-15 % vælger anden uddannelse

Af de uddannelsesparate:
17 % har søgt en erhvervsuddannelse eller EUX
88 % har søgt en (eller flere) af de øvrige
ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX, HTX)

Spørgsmål
og kommentarer?

Rapporten kan findes her:
https://www.vive.dk/da/udgivelser/evaluering-aflifeskills-for-elever-i-10-klasse-17039/

Else Ladekjær, elol@vive.dk

