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1. Indledning 

Baggrund og formål 
Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og 
Sundhedsområdet – EPOS – fik i 2007 midler fra Undervisningsministeriet 
til at udvikle nye effektmålingsspørgsmål til Viseffekt.dk, og dette udvik-
lingsarbejde er blevet gennemført i perioden januar-august 2008. 

Viseffekt.dk er Undervisningsministeriets redskab til måling og dokumenta-
tion af effekten af kursisters deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne. 
Redskabet er – ligesom Viskvalitet.dk – udviklet med henblik på at forbed-
re kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelserne. 
 

Udvælgelse af uddannelsesmål 

 
EPOS gennemførte et lignende udviklingsprojekt i 2005-2006, men udval-
get måtte efterfølgende konkludere, at de udarbejdede effektmålings-
spørgsmål ikke var velegnede, da de ikke i tilstrækkelig grad kunne måle 
kursisternes videntilvækst. Derfor ønskede udvalget igangsat et nyt udvik-
lingsprojekt, der dels kunne bidrage til udvikling af effektmålingsspørgsmål 
til uddannelsesmål, og som dels kunne resultere i en vejledning i, hvordan 
der kan udarbejdes gode effektmålingsspørgsmål.   
 

På baggrund af tidligere erfaringer med at udvikle effektmålingsspørgsmål 
inden for EPOS område, har projektgruppen udviklet effektmålingsspørgs-
mål til følgende to arbejdsmarkedsuddannelser:  

 
- Medicinadministration (42680) 
- Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner (42666) 
 
Kurset ’Medicinadministration’ retter sig mod personer, der har erfaringer 
fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende. Kurset er af 
5 dages varighed. Målene for kurset er i mindre grad ’bløde’, dvs. relati-
onsorienterede, end flertallet af kurserne inden for EPOS område, da der er 
en række facts, som kursisterne skal tilegne sig gennem deltagelse i kur-
set. 
 
Kurset ’Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner’ retter sig mod pædagog-
medhjælpere. Kurset er af 15 dages varighed.  
 
I udarbejdelsen af effektmålingsspørgsmål til de to uddannelsesmål har der 
været opmærksomhed på, at effektmålingerne primært er velegnede til at 
måle kursisternes videntilvækst, f.eks. kendskab til tegn på medicinforgift-
ning eller kendskab til lovgivningen inden for det pædagogiske område. 
Det er dog også forsøgt at udarbejde spørgsmål, der kan bidrage til at be-
lyse kursisternes opnåede refleksive viden, som kan anvendes til at tage 
stilling til konkrete problemstillinger og udfordringer, de møder i praksis.  
 
De udarbejdede effektmålingsspørgsmål til de to uddannelsesmål kan ses i 
bilag 1 og 2. Resultaterne af de afprøvninger, der er gennemført i testfa-
sen, kan ses i bilag 3 og 4. 
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Organisering 
Udviklingsprojektet er gennemført af en projektgruppe bestående af: 
 
- Mette Vase, konsulent på social- og sundhedsområdet i EPOS (projekt-

leder) 
- Winnie Andersen, konsulent på det pædagogiske område 
- Jane Kuchler, lærer på Social- og sundhedsskolen Fyn 
- Anne Sofie Troglauer, lærer på Social- og sundhedsskolen København 
- Jeanne Schrøder, lærer på Humanica 
- Lizzie Mærsk Nielsen, direktør/kompetenceudviklingskonsulent i  

  Mærsk Nielsen HR 
 

Denne rapport samt vejledningen til udarbejdelse af gode effektmålings-
spørgsmål i Viseffekt.dk er udarbejdet af Lizzie Mærsk Nielsen i samarbejde 
med projektleder Mette Vase. 
 
Vejledningen til udarbejdelse af gode effektmålingsspørgsmål i Viseffekt.dk 
kan hentes på EPOS hjemmeside: www.epos-amu.dk under ’publikationer’.  
 
 

http://www.epos-amu.dk/�
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2. Beskrivelse af projektforløbet 
 
Projektet er gennemført i syv faser, der kort skitseres herunder: 
 
Fase 1. Seminar. Januar 2008 
Seminaret blev afholdt som et 12-12-møde med deltagelse af konsulenter 
fra EPOS, udviklere/faglærere fra tre skoler samt den eksterne konsulent.  
 
På seminaret fik deltagerne en orientering om Viseffekt.dk, og de blev 
præsenteret for EPOS tidligere erfaringer med at udarbejde effektmålings-
spørgsmål til Viseffekt.dk. Deltagerne blev også præsenteret for en række 
gode råd i forbindelse med udarbejdelse af spørgsmål og svar, hvorefter de 
gik i gang med at udarbejde effektmålingsspørgsmål til de to uddannel-
sesmål.  
 
Undervejs fik udviklerne/faglærerne sparring i forhold til de udarbejdede 
spørgsmål, og ved afslutningen af seminaret forelå det første udkast til ef-
fektmålingsspørgsmål til de to uddannelsesmål, som deltagerne også prø-
vede at indtaste i Viseffekt.dk.  
 
Fase 2. Testfase med lærere. Februar-marts 2008. 
Testmaterialet blev færdiggjort og lagt ind i Viseffekt.dk. Effektmålings-
spørgsmålene blev afprøvet med lærere på forskellige skoler, og udvikler-
ne/faglærerne fik forslag til ændringer. Desuden fik udviklerne/faglærerne 
sparring fra den eksterne konsulent.  
 
Fase 3. Justering af effektmålingsspørgsmålene. April 2008. 
På baggrund af tilbagemeldinger fra lærere og den eksterne konsulent blev 
effektmålingsspørgsmålene justeret.  
 
Fase 4. Indtastningsseminar. April 2008 
Det blev i projektforløbet besluttet at indlægge et indtastningsseminar, 
hvor udviklerne/faglærerne kunne mødes for at få hjælp til at løse udfor-
dringer i forhold til at få indtastet effektmålingsspørgsmålene i Viseffekt.dk. 
Jørgen Lihn fra UNI-C deltog i seminaret sammen med repræsentanterne 
fra EPOS og den eksterne konsulent.  
 
Fase 5. Afprøvning med kursister. April-juni 2008 
Effektmålingsspørgsmålene blev afprøvet med såvel udvikler-
nes/faglærernes egne kursister som med kursister fra andre skoler. På 
baggrund af resultaterne blev der løbende foretaget justeringer af spørgs-
målene.  
 
Fase 6. Fastlæggelse af effektmålingsspørgsmål. Juni 2008 
Effektmålingsspørgsmålene blev endnu engang justeret ved et projektmø-
de, hvor erfaringerne med afprøvningen med forskellige kursistgrupper 
blev fremlagt af den eksterne konsulent. Konsulenten havde desuden gen-
nemført interview af de lærere, hvis kursister havde deltaget i afprøvnin-
gen.  
 
Fase 7. Udarbejdelse af vejledning. Juni-august 2008 
Den eksterne konsulent udviklede vejledningen til gode effektmålings-
spørgsmål i Viseffekt.dk i samarbejde med projektleder Mette Vase.   
 
Fase 8. Formidling af projektets resultater. August 2008 
Den eksterne konsulent skrev en rapport om projektforløbet, og projektets 
resultater blev formidlet på møder med EPOS udvalg og Undervisningsmi-
nisteriet.   
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3. Vejledning til gode spørgsmål i 
Viseffekt.dk 

 
EPOS erfaringer med at udarbejde effektmålingsspørgsmål til Viseffekt.dk 
har vist, at der kan være en række vanskeligheder med at udarbejde gode 
effektmålingsspørgsmål.  
 
Med ”Vejledning til gode spørgsmål i Viseffekt.dk” vil EPOS give nogle gode 
råd i forbindelse med udarbejdelse af effektmålingsspørgsmål. Vejlednin-
gen sætter fokus på de muligheder og barrierer, der kan være for, at udar-
bejdede effektmålingsspørgsmål kan anvendes som et godt måleredskab i 
forhold til den videntilvækst, som kursisterne tilegner sig gennem deltagel-
se i arbejdsmarkedsuddannelserne.  
 
Det er EPOS håb, at vejledningen kan være til inspiration for udviklere af 
effektmålingsspørgsmål – såvel inden for EPOS uddannelsesområde som 
inden for andre efteruddannelsesområder. 
 
Vejledningen vil kunne bidrage til, at der lettere og hurtigere kan udarbej-
des effektmålingsspørgsmål, der kan anvendes i praksis, og som giver et 
reelt billede af kursisternes vidensniveau før og efter deltagelse i arbejds-
markedsuddannelser.  
 
I forbindelse med indførelse af Individuel Kompetencevurdering inden for 
Arbejdsmarkedsuddannelserne pr. 1. august 2007 – IKV i AMU – har udby-
dere af arbejdsmarkedsuddannelser inden for EPOS område udvist stor in-
teresse for mulighederne for at anvende udarbejdede effektmålings-
spørgsmål i forbindelse med individuelle kompetencevurderinger. Dette har 
øget EPOS fokus på, hvordan der bedst udarbejdes gode effektmålings-
spørgsmål. 
 
Vejledningen til udarbejdelse af effektmålingsspørgsmål indeholder beskri-
velsen af 10 faser:  
 
Fase 1. Find alle centrale temaer inden for uddannelsesmålet 
 
Fase 2. Udvælg de undertemaer, der skal stilles spørgsmål til 
 
Fase 3. Udarbejd spørgsmål inden for hvert af undertemaerne 
 
Fase 4. Udarbejd svar til spørgsmålene 
 
Fase 5. Tjek ’Gode råd og faldgruber’ 
 
Fase 6. Få sparring på spørgsmål og svar 
 
Fase 7. Test spørgsmål og svar med faglærere 
 
Fase 8. Juster spørgsmålene endnu engang og indtast dem i Viseffekt.dk 
 
Fase 9. Afprøv effektmålingsspørgsmålene  
 
Fase 10. Foretag den endelige justering af effektmålingsspørgsmålene. 
 
Faserne er uddybet i vejledningen til udarbejdelse af gode effektmålings-
spørgsmål i Viseffekt.dk, der kan hentes på EPOS hjemmeside: www.epos-
amu.dk under ’Publikationer’.  

http://www.epos-amu.dk/�
http://www.epos-amu.dk/�
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4. Resultater fra afprøvning af de ud-
arbejdede effektmålingsspørgsmål 
 
Effektmålingsspørgsmålene til de to uddannelsesmål er blevet afprøvet 
med såvel udviklernes/faglærernes egne kursister som med andre læreres 
kursister.  

Efter afprøvningen er der gennemført analyser af testresultater. Analysere-
sultaterne er blevet holdt op imod de retningslinjer for ideelle grænsevær-
dier, der er beskrevet i en pædagogisk vejledning til analyser af resultater i 
Viseffekt.dk. Den pædagogiske vejledning er under udarbejdelse i Under-
visningsministeriet.1

• Før-måling (procentdel af kursisterne, der har kunnet besvare 
spørgsmålet rigtigt ved kursusstart) 

  

Analysen af testresultaterne tager udgangspunkt i følgende fire målinger:  

• Efter-måling (procentdel af kursisterne, der har kunnet besvare 
spørgsmålet rigtigt ved kursusafslutning) 

• Indlæringseffekt (efter-måling minus før-måling) 

• Indlæringsindeks (forholdet mellem indlæringseffekten og den pro-
centdel af kursisterne, der svarede forkert på spørgsmålet ved før-
målingen). 

Ifølge den pædagogiske vejledning skal de fire målinger ideelt set ligge in-
den for følgende grænseværdier: 

• Før-måling: 25-30 % 

• Efter-målinger: 70-80 % 

• Indlæringseffekt: 40-50 % 

• Indlæringsindeks: Over 60 %. 

Som det vil fremgå af resultaterne fra afprøvningerne af effektmålings-
spørgsmålene til de to uddannelsesmål, holder disse sig IKKE inden for 
grænseværdierne.  

Det skal dog bemærkes, at der er gennemført justeringer af spørgsmålene 
EFTER afprøvningen af de udarbejdede effektmålingsspørgsmål, og at det 
må forventes, at fremtidige afprøvninger/brug af effektmålingsspørgsmåle-
ne i højere grad vil holde sig inden for grænseværdierne. Er dette ikke til-
fældet, må det give anledning til overvejelser om at ændre i de udarbejde-
de effektmålingsspørgsmål.   

Allerførst kommer her en gennemgang af resultaterne fra afprøvningerne i 
forhold til hvert af de to uddannelsesmål. Herefter følger en opsummering 
af de udfordringer, der er i forhold til at opnå resultater, som stemmer 
overens med de grænseværdier, som Nils Asmussen anbefaler.2

Medicinadministration 

  

 

Afprøvningen af effektmålingsspørgsmålene er blevet gennemført med 54 
kursister. Heraf var de 18 kursister blevet undervist af en af de faglærere, 

                                                   
1 Nærmere oplysninger om den pædagogiske vejledning kan fås ved henvendelse til fuldmægtig Jørgen Brogaard Ni-

elsen i Undervisningsministeriet (jf. litteraturlisten) 
2 Niels Asmussen har gennem en årrække beskæftiget sig med evalueringer og effektmålinger af uddannelser, og han 

har skrevet flere bøger herom (jf. litteraturlisten) 
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der har været med til at udvikle spørgsmålene. Disse kursisters resultater i 
målingerne har ikke været markant anderledes end de øvrige kursisters.   

Alle 54 kursister har gennemført såvel før- som efter-målingen på papirud-
print af opgaverne, som disse ser ud, når man ved online-test ser dem på 
nettet.  

På baggrund af tilbagemeldinger fra kursister og lærere antages det, at 
nogle kursister har haft vanskeligere ved at besvare enkelte af spørgsmå-
lene, fordi handlingsanvisningerne til spørgsmålene er udformet med hen-
blik på online-test, selvom testen blev gennemført i papirform (eks.: Flyt 
alle svarene til de rigtige kasser).  

Der er udarbejdet 19 effektmålingsspørgsmål til uddannelsesmålet. I for-
hold til det første spørgsmål, hvor der er billeder af forskellige tabletter, 
der skal sorteres i dem, der må knuses inden indtagelsen, og dem der ikke 
må knuses, har nogle kursister bemærket, at det var vanskeligt for dem at 
se tabletterne, fordi de var lidt for utydelige i papirudprintet. På trods heraf 
er der dog henholdsvis 76 % og 78 % af kursisterne, der har kunnet be-
svare spørgsmålet rigtigt i før-måling og efter-målingen.  

At kursisterne ikke gennemførte målingerne online hænger sammen med, 
at EPOS vurderede, at det ville blive meget vanskeligt at overtale faglære-
re/uddannelsesudbydere til at gennemføre målingerne online pga. prakti-
ske vanskeligheder dels med at have computere til rådighed, og dels at læ-
rerne skulle sætte sig ind i, hvordan effektmålingerne skulle gennemføres 
rent teknisk.   

Der er mange af kurserne i medicinadministration, der bliver gennemført 
på arbejdspladserne, hvor der ikke er computere til rådighed for gennem-
førelse af test med Viseffekt.dk, og dette har medført, at udvikler-
ne/faglærerne ud over online-udgaven af effektmålingsspørgsmålene har 
udarbejdet en multiple-choice-test, der kan gennemføres på papir.   

Før-målingen 

Resultaterne af effektmålingerne i testfasen kan ses i bilag 3.3

Samtidig bør man dog være opmærksom på, at et godt resultat i en før-
måling på ingen måde er en sikkerhed for, at kursisterne kan leve op til de 

 Før-
målingerne på de enkelte spørgsmål ligger på mellem 11 % og 85 %. Gen-
nemsnittet på alle spørgsmål ligger på 51 %.  

Ideelt set bør før-målingerne ifølge Nils Asmussen ligge på 25-30 %. 2 ud 
af de 19 spørgsmål har et resultat under 25 %, mens 16 af spørgsmålene 
ligger over 30 %. Det er således kun resultatet af ét effektmålingsspørgs-
mål, der ligger inden for den ideelle grænseværdi.  

Resultatet af før-målingen kan tyde på, at spørgsmålene var for lette, 
f.eks. fordi nogle af svarene var åbenlyst forkerte, og at det derfor var for 
let for kursisterne at gætte sig til de rigtige svar. Derfor har resultatet givet 
anledning til, at udviklerne har ændret nogle af spørgsmålene/svarene.  

En anden forklaring på de høje resultater i før-målingerne kan være, at 
kursisternes realkompetencer i relation til uddannelsesmålet er så høje, at 
de allerede inden kursusstart har et højt vidensniveau.  

Dette kan give anledning til at overveje, om nogle af de kursister, der hav-
de høje resultater i før-målingen kunne have haft fordel af at blive real-
kompetencevurderet inden kursusstart, og at de dermed kunne opnå kur-
susbevis uden deltagelse i kurset, eller at de evt. kunne opnå et kompe-
tencebevis for dele af kurset.  

                                                   
3 En del af de udarbejdede spørgsmål og svar er efterfølgende blevet justeret. De endelige effektmålingsspørgsmål 

kan ses i bilag 1 
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handlingsorientede målformuleringer for arbejdsmarkedsuddannelser, da 
disse ikke kun kan opfyldes gennem et højt vidensniveau.  

Kurset i ’Medicinadministration’ retter sig mod personer, der har erfaringer 
fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter eller lignende. Dette bety-
der, at alle kursusdeltagere som udgangspunkt har en grunduddannelse 
inden for varetagelsen af lægemidler, men at de gennem deltagelse i kur-
set skal have øget deres handlingskompetencer i relation til lægemidler. 
Dette betyder, at kursisterne ikke bevæger sig ind i et nyt fagligt område, 
og det kan være en forklaring på, at kursisterne gennemsnitligt opnår høje 
resultater i før-målingerne. 

Efter-målingen 

Efter-målingen på de enkelte spørgsmål ligger på mellem 37 % og 89 %. 
Gennemsnittet på alle spørgsmål ligger på 68 %.  

Ideelt set bør efter-målingerne ifølge Nils Asmussen ligge på 70-80 %, men 
kun 6 af spørgsmålene ligger inden for dette interval.  

Indlæringseffekt 

Indlæringseffekten på de enkelte spørgsmål ligger på mellem -2 % og 41 
%. For 2 af spørgsmålene gælder det, at læringseffekten er negativt - altså 
at kursisterne er dårligere til at besvare spørgsmålet efter kurset, end de 
var før kurset.  

Gennemsnittet på alle spørgsmålene ligger på 17 %. Ideelt set bør indlæ-
ringseffekten ifølge Nils Asmussen ligger på 40-50 %. Det er logisk, at ind-
læringseffekten i testen ligger meget lavere end det ideelle, da indlærings-
effekten fremkommer ved at trække før-målingsresultatet fra efter-
målingsresultatet – og med meget høje før-målinger vil forskellen på før- 
og eftermålinger være lave.  

Indlæringsindeks 

Indlæringsindekset på de enkelte spørgsmål ligger på mellem -9 % og 79 
%. Gennemsnittet på alle spørgsmål ligger på 33 %.  

Ideelt set bør læringsindekset på de enkelte spørgsmål ligge over 60 %, 
men dette er kun tilfældet for ét spørgsmål. Igen er det logisk, at testen 
ikke kan leve op til det ideelle indlæringsindeks, da udregningen af indlæ-
ringsindekset bygger på såvel før-målingen (som var usædvanlig høj) og 
indlæringseffekten (som var usædvanlig lav).  

 

Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 
Afprøvningen af effektmålingsspørgsmålene er blevet gennemført med 21 
kursister i før-målingen og 32 kursister i eftermålingen. Heraf var de 14 
kursister blevet undervist af en af de faglærere, der har været med til at 
udvikle spørgsmålene. Disse kursisters resultater i målingerne har ikke væ-
ret markant anderledes end de øvrige kursisters.   

12 kursister har gennemført såvel før- som efter-målingen online på Visef-
fekt.dk. På grund af en fejl var spørgsmål 14 i testen ikke blevet aktiveret, 
så de 12 kursister har ikke haft mulighed for at besvare dette spørgsmål. 
De resterende kursister har gennemført målingerne på papirudprint af op-
gaverne, som disse ser ud, når man ved online-test ser dem på nettet.  

Der er udarbejdet 23 effektmålingsspørgsmål til uddannelsesmålet. På 
baggrund af tilbagemeldinger fra kursister og lærere antages det, at nogle 
kursister har haft vanskeligere ved at besvare enkelte af spørgsmålene, 
fordi handlingsanvisningerne til spørgsmålene er udformet med henblik på 
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online-test, selvom testen blev gennemført i papirform (eks.: Flyt alle sva-
rene til de rigtige kasser).  

Desuden har nogle af kursisterne og lærerne givet udtryk for, at opsætnin-
gen af spørgsmålene var lidt forvirrende, samt at de først undervejs i te-
sten blev opmærksomme på, at der nogle gange skulle findes ét rigtigt 
svar, mens der andre gange skulle finde findes to rigtige svar. Dette peger 
på, at handlingsanvisningerne ikke har været tydelige nok, og det har gi-
vetvis påvirket testresultaterne i negativ retning.  

De 12 online-test af effektmålingsspørgsmålene er blevet gennemført med 
et hold kursister, som en af udviklerne/faglærerne selv har undervist. Den-
ne udvikler/faglærer har tidligere deltaget i test af effektmålingsspørgsmål, 
og hun var derfor fortrolig med anvendelsen af Viseffekt.dk.  

At de øvrige kursister ikke gennemførte målingerne online hænger sammen 
med, at EPOS vurderede, at det ville blive meget vanskeligt at overtale 
faglærere/uddannelsesudbydere til at gennemføre målingerne online pga. 
praktiske vanskeligheder dels med at have computere til rådighed, og dels 
at lærerne skulle sætte sig ind i, hvordan effektmålingerne skulle gennem-
føres rent teknisk.   

En del af kurserne i ’Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner’ bliver gen-
nemført på arbejdspladserne, hvor der ikke er computere til rådighed for 
gennemførelse af test med Viseffekt.dk, og dette kan betyde, at mange 
fremtidige test også må foregå på udprint af effektmålingsspørgsmålene.  

Før-målingen 

Resultaterne af effektmålingerne i testfasen kan ses i bilag 4.4

                                                   
4 En del af de udarbejdede spørgsmål og svar er efterfølgende blevet justeret. De endelige effektmålingsspørgsmål 

kan ses i bilag 2 

 Før-
målingerne på de enkelte spørgsmål ligger på mellem 14 % og 86 %. Gen-
nemsnittet på alle spørgsmål ligger på 53 %.  

Ideelt set bør før-målingerne ifølge Nils Asmussen ligge på 25-30 %. Kun 
ét ud af de 23 spørgsmål har et resultat under 25 %, mens 21 af spørgs-
målene ligger over 30 %. Det er således kun resultatet af ét effektmå-
lingsspørgsmål, der ligger inden for den ideelle grænseværdi.  

Resultatet af før-målingen kan tyde på, at spørgsmålene var for lette, 
f.eks. fordi nogle af svarene var åbenlyst forkerte, og at det derfor var for 
let for kursisterne at gætte sig til de rigtige svar. Derfor har resultatet givet 
anledning til, at udviklerne har ændret nogle af spørgsmålene/svarene.  

En anden forklaring på de høje resultater i før-målingerne kan hænge 
sammen med, at kursisternes realkompetencer i relation til uddannel-
sesmålet er så høje, at de allerede inden kursusstart har et højt vidensni-
veau.  

Dette kan give anledning til at overveje, om nogle af de kursister, der hav-
de høje resultater i før-målingen kunne have haft fordel af at blive real-
kompetencevurderet inden kursusstart, og at de dermed kunne opnå kur-
susbevis uden deltagelse i kurset, eller at de evt. kunne opnå et kompe-
tencebevis for dele af kurset.  

Samtidig bør man dog være opmærksom på, at et godt resultat i en før-
måling på ingen måde er en sikkerhed for, at kursisterne kan leve op til de 
handlingsorientede målformuleringer for arbejdsmarkedsuddannelser, da 
disse ikke kun kan opfyldes gennem et højt vidensniveau.  

Efter-målingen 

Efter-målingen på de enkelte spørgsmål ligger på mellem 13 % og 91 %. 
Gennemsnittet på alle spørgsmål ligger på 65 %.  
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Ideelt set bør efter-målingerne ifølge Nils Asmussen ligge på 70-80 %, og 
7 af spørgsmålene ligger inden for dette interval.  

Indlæringseffekt 

Indlæringseffekten på de enkelte spørgsmål ligger på mellem -19 % og 40 
%. For 6 af spørgsmålene gælder det, at læringseffekten er negativt - altså 
at kursisterne er dårligere til at besvare spørgsmålet efter kurset, end de 
var før kurset.  

Gennemsnittet på alle spørgsmålene ligger på 11 %. Ideelt set bør indlæ-
ringseffekten ifølge Nils Asmussen ligger på 40-50 %. Det er logisk, at ind-
læringseffekten i testen ligger meget lavere end det ideelle, da indlærings-
effekten fremkommer ved at trække før-målingsresultatet fra efter-
målingsresultatet – og med meget høje før-målinger vil forskellen på før- 
og eftermålinger være lave.  

Indlæringsindeks 

Indlæringsindekset på de enkelte spørgsmål ligger på mellem -41 % og 76 
%. Gennemsnittet på alle spørgsmål ligger på 23 %.  

Ideelt set bør læringsindekset på de enkelte spørgsmål ligge over 60 %, 
men dette er kun tilfældet for to af spørgsmålene. Igen er det logisk, at te-
sten ikke kan leve op til det ideelle indlæringsindeks, da udregningen af 
indlæringsindekset bygger på både før-målingen (som var usædvanlig høj) 
og indlæringseffekten (som var usædvanlig lav).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 13 

5. Erfaringer med udarbejdelse af 
effektmålingsspørgsmål 
 
Erfaringer fra de to udviklingsprojekter, som EPOS gennemførte i hen-
holdsvis 2005-2006, viser en række udfordringer i forhold til at udarbejde 
gode effektmålingsspørgsmål. Nogle af udfordringerne vil blive skitseret i 
dette afsnit.  
 
På baggrund af erfaringerne med at udvikle effektmålingsspørgsmål har 
EPOS ligeledes opstillet nogle anbefalinger, som kan benyttes af såvel ef-
teruddannelsesudvalg, der skal udarbejde effektmålingsspørgsmål, som af 
andre, der ønsker at arbejde med effektmålinger.  
 

Udfordringer og opmærksomhedspunkter 
Der er mange udfordringer for de faglærere, der skal udvikle effektmå-
lingsspørgsmål i relation til arbejdsmarkedsuddannelserne. Nogle af udfor-
dringerne er kort skitseret herunder:  
 
 Det er vanskeligt at formulere gode og klare spørgsmål 
 
 Det er meget vanskeligt at formulere gode, fornuftige og realistiske 

svarmuligheder, der er FORKERTE 
 
 Det er lettere at formulere gode spørgsmål og svar til meget konkrete 

uddannelsesmål, der fokuserer på viden, end at formulere spørgsmål og 
svar til uddannelsesmål, der er mere fokuserede på, at kursisterne skal 
tilegne sig holdninger og praksisfærdigheder 

 
 Mange uddannelsesmål er så åbent/bredt formuleret, at det kan være 

meget forskelligt, hvad der rent faktisk bliver undervist i. Derfor kan 
det være vanskeligt at stille spørgsmål, der dækker dét, der er blevet 
undervist i på forskellige skoler og hos forskellige lærere 

 
 Selv på meget konkrete, specifikke spørgsmål kan der være forskellige, 

rigtige svar – afhænger af holdninger hos lærere og kursister 
 

 Kursisterne er glade for de varierende opgavetyper. Omvendt skal det 
ikke være et mål i sig selv at anvende flest mulige opgavetyper, da det 
også skaber forvirring hos nogle kursister. Især sorteringsopgaven vol-
der en del kursister vanskeligheder. Desuden er der nogle kursister, der 
ikke synes om true/false-spørgsmålene, hvor de skal skrive svarene i 
boksene (f.eks. ’ja’ eller ’nej’) 

 
 Det er sværere at få en rigtig besvarelse, når kursisterne ikke ved, hvor 

mange rigtige svarmuligheder der er. Derfor er det vigtigt at skrive, 
hvor mange rigtige svar kursisten skal finde 

 
 Kursisterne synes på den ene side, at det er pænt med forskellig grafik 

til de enkelte spørgsmål, men på den anden side er det med til at gøre 
billedet ’uroligt’ og flytte fokus fra spørgsmålet. 

 
 Det kan være vanskeligt/umuligt at læse teksten ved udprint, hvis der 

er anvendt mørke farver i grafikken 
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 Kursisternes deltagelse i før-testen er – ifølge dem selv – med til at 
skærpe deres opmærksomhed på centrale elementer i uddannelsesmå-
let, hvilket kan påvirke deres læring i positiv retning! 

 
 Det kan være vanskeligt for uddannelsesudbyderne at gennemføre on-

linetest i Viseffekt.dk pga. manglende adgang til computere i forbindel-
se med gennemførelse af kurserne. Dette kan være en grund til at ud-
vikle såvel multimedie-spørgsmål, som kan anvendes online, som mul-
tiple-choice-spørgsmål, der kan udprintes. Erfaringerne fra udvikling af 
mulitimedie-spørgsmål til ’Medicinadministration’ viser, at de fleste 
spørgsmål næsten direkte kan anvendes som multiple-choice-
spørgsmål, mens det kun er ganske få spørgsmål, der skal ændres me-
re ved.  

 
 Når der foreligger en række effektmålingsspørgsmål til et uddannel-

sesmål, kan det blive styrende for undervisningen, fordi lærerne meget 
naturligt kan have et ønske om, at deres kursister får et godt resultat i 
efter-målingen. Erfaringer fra test af effektmålingsspørgsmålene blandt 
udviklernes/faglærernes egne kursister har dog vist, at disse ikke har 
haft en bedre svarprocent end de øvrige kursister, der har deltaget i 
test. 

 
 Endelig er en af de helt store udfordringer med at udvikle effektmå-

lingsspørgsmål til Viseffekt.dk, at det tager rigtig lang tid. Allerførst er 
der udfordringen med at udvikle gode spørgsmål og svar, og dernæst 
er der udfordringen med at lære teknikken i Viseffekt.dk så godt at 
kende, at det ikke tager mange timer at lægge spørgsmålene ind samt 
revidere dem efter behov.     

 

Tekniske/praktiske udfordringer 
I forbindelse med udvikling og test af effektmålingerne er udvikler-
ne/faglærerne stødt på nogle forskellige vanskeligheder, som kort gengives 
herunder:  
 
 Der var kursister, der havde glemt deres pinkode, og de kunne ikke 

hente den frem ved efter-målingen, hvilket betød, at de ikke kunne del-
tage. Det er derfor meget vigtigt at forklare kursisterne betydningen af 
pinkoden, og hvorfor de skal huske den. 
 

 Det har i visse tilfælde været svært at oprette spørgsmålene, og udvik-
lerne/faglærerne har måttet søge hjælp hos UNI-C.  

 

Kursister med læsevanskeligheder 
Siden der er kommet mere fokus på kursister med læsevanskeligheder i 
arbejdsmarkedsuddannelserne, er der flere kursister, der åbent melder ud, 
at de har læsevanskeligheder. Dette var også tilfældet ved afprøvningen af 
effektmålingerne, og det gav især på nogle uddannelseshold stor travlhed 
hos læreren, der måtte læse op for kursisterne.  
 
Det er derfor centralt, at der både ved udvikling af effektmålingsspørgsmål 
og svar samt ved gennemførelse af effektmålingerne er fokus på den for-
holdsvis store gruppe af kursister, der har læsevanskeligheder.  
 
I udvikling af spørgsmål og svar gøres dette ved at være opmærksom på 
de ’Gode råd og faldgruber’, der er beskrevet i ”Vejledningen til udarbej-
delse af gode effektmålingsspørgsmål i Viseffekt.dk” under fase 5. Nogle af 
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de gode råd handler f.eks. om at skrive korte sætninger, at undgå sam-
mensatte ord og at undgå fremmedord.  
 
Ved gennemførelse af effektmålingsspørgsmål online, kan det være en stor 
lettelse for kursister med læsevanskeligheder, at der er mulighed for en 
elektronisk oplæsning af spørgsmål og svar (f.eks. via ’Adgang for alle’). 
Under alle omstændigheder kan der såvel ved online-målinger som ved ef-
fektmålinger på papir være behov for lærerens hjælp.  
 

Anbefalinger 
EPOS vil her komme med nogle helt overordnede anbefalinger til efterud-
dannelsesudvalg og andre, der skal udarbejde effektmålingsspørgsmål og 
svar: 
 
 Effektmålingerne bør først afprøves med kursister, når en gruppe af læ-

rere har testet spørgsmålene, og når der er bred enighed om, hvad de 
rigtige svar er 

 
 Når effektmålingsspørgsmålene skal testes med kursister, er det en 

meget stor fordel at gennemføre disse test online. Alternativt skal alle 
svarene tastes eller scannes ind i systemet    

 
 Effektmålingsspørgsmålene bør først implementeres, når spørgsmålene 

er afprøvet med en større gruppe kursister, og når deres besvarelser 
holder sig nogenlunde inden for de grænseværdier, der er beskrevet for 
de enkelte målinger 

 
 Brug så vidt muligt de samme udviklere/faglærere til at udvikle effekt-

målingsspørgsmål, da de efterhånden får en vis rutine. Forudsætningen 
er naturligvis stadig, at de skal have et rigtigt godt kendskab til de ud-
dannelsesmål, de skal udvikle spørgsmål til  

 
 Find én it-kyndig person, der lægger spørgsmålene fra de forskellige 

uddannelsesmål ind i Viseffekt.dk, så der kun er én person, der skal læ-
re systemet at kende. Det er meget tidskrævende, hvis alle udviklere 
skal lære systemet at kende  

 
 Det er en rigtig god idé at udvikle effektmålingsspørgsmål til såvel mul-

timedie-løsningen som til multiple-choice-løsningen, da det giver ud-
dannelsesudbyderne bedre muligheder for at anvende spørgsmålene 
uafhængigt af, om der er computere til rådighed for gennemførelsen af 
effektmålingerne 

 
 Når et større antal af kursister har deltaget i effektmålinger med de 

endelige spørgsmål, er det vigtigt at gennemføre analyser af resulta-
terne, så der kan foretages en vurdering af, hvorvidt resultaterne kan 
give anledning til ændringer i de enkelte spørgsmål eller svar. 
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6. Konkluderende bemærkning 
  
Udviklingsprojektet har fået støtte til udvikling af effektmålingsspørgsmå-
lene til de to uddannelsesmål. Alle de involverede partere: udvikler-
ne/faglærerne, repræsentanterne fra EPOS samt den eksterne konsulent 
har anvendt langt flere timer end de samlet set knap 500 timer, der var af-
sat til gennemførelse af projektet! Dette til trods for at såvel repræsentan-
terne fra EPOS som den eksterne konsulent havde forhåndskendskab til Vi-
seffekt.dk.  
 
Det må forventes, at EPOS efter gennemførelse af et vist antal effektmålin-
ger med Viseffekt.dk i forhold til de to uddannelsesmål må gennemføre 
analyser af resultaterne for at sikre sig, at de endelige effektmålings-
spørgsmål holder sig inden for de grænseværdier, der anbefales. Falder re-
sultaterne væsentligt uden for grænseværdierne, må dette give anledning 
til at vurdere, hvorvidt effektmålingsspørgsmålene reelt er i stand til at 
måle indlæringseffekten.  
 
Inden for EPOS uddannelsesområde er der en del lovstof, som kursister på 
arbejdsmarkedsuddannelserne skal undervises i. Det vil typisk være dele af 
dette lovstof, som kursisterne vil blive testet i ved gennemførelse af ef-
fektmålinger med Viseffekt.dk. Der sker kontinuerligt ændringer af lovstof-
fet, og det vil give anledning til ændringer i udarbejdede effektmålinger. 
 
Ovenstående faktorer peger på, at det er et omfattende arbejde at udvikle 
og vedligeholde effektmålingsspørgsmål til Viseffekt.dk. Det er en stor ar-
bejdsbyrde, som almindeligvis ikke vil blive finansieret af Undervisningsmi-
nisteriet. Dette kan være en hindring for det videre udviklingsarbejde.  
 
Kursisterne, der har deltaget i test af effektmålingsspørgsmålene, har ud-
trykt stor tilfredshed med deres deltagelse i den pågældende arbejdsmar-
kedsuddannelse – hvilket kan aflæses i såvel resultaterne i Viskvalitet.dk 
som i de skriftlige kommentarer. De giver i evalueringerne udtryk for, at de 
har lært meget, og at deres udbytte har været stort.  
 
I testene af effektmålingsspørgsmålene har resultaterne ikke været til-
fredsstillende set i relation til de anbefalede grænseværdier. Dette er der 
forhåbentligt blevet ændret ved gennem den sidste revision af effektmå-
lingsspørgsmålene.  
 
Det giver dog anledning til en overvejelse af, i hvilket omfang mindre gode 
resultater i effektmålinger primært skyldes, at de udarbejdede spørgsmål 
og svarmuligheder ikke lever op til kvalitetskravene, eller om det primært 
skyldes andre faktorer. Her tænkes især på den betydning højere resultater 
i før-målinger har i forhold til at give lave målinger i indlæringseffekt.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at effektmålingerne alene fokuserer 
på videntilvækst. Hvis man ønsker en bredere vurdering af kursisternes 
kompetencer, må denne nødvendigvis omfatte andre metoder, der i højere 
grad kan vise kursisternes relationskompetencer. Relationskompetencerne 
er centrale faglige kompetencer inden for EPOS område, hvorfor mange af 
uddannelsesmålene har fokus på det refleksive, dvs. hvordan viden om-
sættes til praksis.  
 
Effektmålinger kan bidrage til at give et billede af effekten af personers 
deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse, men det er vigtigt at holde sig for 
øje, at det er målinger af videntilvækst, der gennemføres – og ikke af per-
sonernes handlekompetencer på arbejdspladserne. Derfor kan effektmålin-
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gerne, som gennemføres med Viseffekt.dk, IKKE stå alene i vurdering af 
effekten af arbejdsmarkedsuddannelserne.  
 
Der er behov for udvikling af en bedømmelseskultur hos udbyderne af 
EPOS uddannelser. Effektmålinger kan bidrage til udvikling af en sådan kul-
tur, der både kan være til gavn i forhold til den daglige evaluering og ef-
fektmåling af arbejdsmarkedsuddannelserne, og som også kan anvendes i 
forbindelse med gennemførelse af IKV i AMU.  
 
EPOS gennemførte i august 2008 en IKV-workshop, hvor en stor gruppe 
faglærere bidrog til udvikling af metoder til vurdering af IKV-deltagernes 
kompetencer i relation til en række arbejdsmarkedsuddannelser inden for 
EPOS område. EPOS har i denne sammenhæng trukket på erfaringer fra 
udviklingsprojektet, f.eks. specifikt i forhold til hvordan man udarbejder 
gode effektmålingsspørgsmål. 
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Bilag 1. Effektmålingsspørgsmål til 
’Medicinadministration’ 

 
Effektmålingsspørgsmålene er blevet udarbejdet med udgangspunkt i føl-
gende beskrivelse af målet for arbejdsmarkedsuddannelsen: 
 

Deltagerne har i tillæg til tidligere erhvervet viden og egen praksiser-
faring øget selvstændig handlekompetence vedr. varetagelse af al-
mindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient. 
Deltagerne kan, på baggrund af en viden om lægemidlers virkning og 
bivirkning, reagere hensigtsmæssigt for at undgå medicinudløste for-
giftningstilstande. 
 
Deltageren kan i omgangen med lægemidler inddrage relevante sam-
arbejdspartnere i forbindelse med medicingivning. 
 
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet 
som social- og sundhedsassistenter eller lignende. 

 
 

 
Til uddannelsesmålet er der udarbejdet såvel multmedie-spørgsmål som 
multiple-choice-spørgsmål. Disse spørgsmål og svar kan ses i henholdsvis 
bilag 1A og 1B. 
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Bilag 1A. Multimedie-spørgsmål 
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Bilag 1B. Multiple-choice-spørgsmål 
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Bilag 2. Effektmålingsspørgsmål til 
’Pædagogmedhjælpere i daginstituti-
oner’ 

 
Effektmålingsspørgsmålene er blevet udarbejdet med udgangspunkt i føl-
gende beskrivelse af målet for arbejdsmarkedsuddannelsen: 

 
Deltagerne kan på baggrund af egen praksiserfaring selvstændigt og i 
samarbejde med kolleger tilrettelægge og gennemføre pædagogiske 
aktiviteter ud fra en viden om børns kompetencer og hele livssituati-
on. De kan reflektere over egen pædagogisk praksis, hvilket sammen 
med udvikling af kommunikative kompetencer opkvalificerer delta-
gernes formåen til at indgå i udviklende samspil med børn, forældre 
og kollegaer. De har indsigt i institutionens samfundsmæssige opga-
ver og lovgrundlag samt egne rettigheder og pligter. 
 

På de følgende sider kan de udarbejdede spørgsmål og svar ses. 
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Bilag 3. Resultater – effektmålings-
spørgsmål til ’Medicinadministration’ 
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Bilag 4. Resultater – ‘Pædagog-
medhjælpere i daginstitutioner’ 
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