
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Elevtrivselsundersøgelse 2016 

 
  



 

Forord 
 

 

Denne undersøgelse er en del af den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsundersøgelse 

suppleret med egne spørgsmål. 
 

 

De obligatoriske spørgsmål er indberettet til STIL, hvor der senere kan indhentes rapporter på 

området på landsplan. 
 

 

Denne rapport indeholder en sammenligning af resultaterne for Erhvervsskolerne Aars og 

Nordjyllands Landbrugsskole. 
 

 
 

 

Forklaringer 
 

 

Rapporten indeholder flere forskellige præsentationer af resultaterne. Resultaterne i denne 

undersøgelse er alle opdelt efter skole. Antallet af respondenter der har svaret fremgår tallet 

ved graferne til højre. 
 

 
  
 

 

Gennemsnit: 
 

 

Gennemsnit beregnes ved at lægge alle værdier af resultaterne sammen og dividere med 

antallet af svar på spørgsmålet. 
 

 

Indeks: 
 

 

I indeksvisninger omregnes værdierne, så der tages udgangspunkt i en skala fra 0 til 100. 
 

 

Frekvens: 
 

 

Frekvenser viser den procentuelle fordeling i svarkategorierne. Kategorierne kan ses under 

resultaterne. 
 

 

 
  



Er du kvinde eller mand? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor gammel er du? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Er du på grundforløbet, hovedforløbet eller gymnasial uddannelse (Vælg 

grundforløbet, hvis du er på det studiekompetencegivende eux-forløb på 
merkantile uddannelser) 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Jeg klarer mig godt i skolen 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Jeg er en person som tit kan klare det, jeg sætter mig for? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i at...? - jeg er forberedt til timerne? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i at...? - jeg deltager aktivt i timerne? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Jeg er en person som... - er pålidelig når det kommer til skolearbejde 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Jeg er en person som... - bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Jeg er en person som... - let bliver distraheret og har svært ved at høre efter 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Jeg er en person som... - godt kan lide at kende til og lære nye ting 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Jeg er en person som... - er koncentreret om skolearbejdet i timerne 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Jeg er en person som... - godt kan lide at have alle mine skoleting i god orden 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Skolemiljø. - Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx 

borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Skolemiljø. - Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Skolemiljø. - Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at: Jeg har adgang til de nødvendige lokaler, 

værktøjer og udstyr, når jeg har brug for det i undervisningen 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i at...? - jeg er motiveret for undervisningen 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i at...? - jeg trives på skolen 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i at...? - jeg kommer godt ud af det med mine 

holdkammerater 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i at...? - jeg er glad for min skole 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvor enig eller uenig er du i at...? - jeg er god til at arbejde sammen med 

andre 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor ofte syntes du at...? - lærerne er godt forberedte 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor ofte syntes du at...? - lærerne overholder aftaler 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor ofte syntes du at...? - lærerne giver mig ansvar 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor ofte syntes du at...? - lærerne respekterer mig 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvor ofte syntes du at...? - lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor ofte syntes du at...? - lærerne er gode til at give tilbagemelding på min 

indsats 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor ofte syntes du at...? - lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal lære 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor ofte syntes du at...? - lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg 

forstår dem 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Praktikforløb (til elever med praktikplads) 
 

 

I det efterspørgende er elever med praktikplads blevet spurgt) 
 

 

Har du en praktikplads/uddannelsesaftale eller er du i skolepraktik? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at 

finde en praktikplads 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - min arbejdsgiver/læreplads har forberedt 
mig på skoleperioden 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg var godt forberedt til at komme i 

praktik 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg lærer noget i praktikken 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg er glad for at være i praktik 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i 

praktikken 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Praktikforløb (til elever i skolepraktik) 
 

 

I det efterspørgende er elever i skolepraktik blevet spurgt. 
 

 

Har du en praktikplads/uddannelsesaftale eller er du i skolepraktik? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg fik den støtte, jeg havde brug for til at 

finde en praktikplads 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - min skolepraktikinstruktør har forberedt 
mig på skoleperioden 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg var godt forberedt til at komme i 

praktik på praktikcenteret 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg lærer noget i praktikken 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 



 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg er glad for at være i praktik 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor enig eller uenig er du i, at...? - jeg kan bruge det, jeg lærer i skolen, i 
praktikken 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Supplerende spørgsmål. 
 

 

Efterfølgende er spørgsmål er ikke en del af den landsdækkende undersøgelse, men et 

supplement til mere dybdegående fokusområder.  

Anvendelsen af elevteams fungerer godt? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Elevteams anvendes som en fast del af undervisningen 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Skolen laver gode arrangementer fx. fester, café, frivillig idræt eller andet 

udenfor skoletiden 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Skolen laver gode arrangementer i skoletiden? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Arrangementerne både i og uden for skoletiden styrker det sociale 

sammenhold? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

Skolen gjorde meget for, at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på 
uddannelsen? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Spørgsmål omkring mobning 
 

 

Der er tale om mobning, hvis du flere gange bliver udsat for negative handlinger som fx. 

sårende bemærkninger, bliver holdt udenfor fællesskabet, truet eller tvunget til noget af 

andre.  

Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du været med til at mobbe andre? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvordan vurderer du indeklima generelt på skolen? (udluftning, luftgener, 

trækgener) 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan vurderer du støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) på skolen? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Sæt kryds ud for de nedenstående punkter, som har haft størst betydning for 

dit valg af Erhvervsskolerne Aars. Du kan vælge op til 5 punkter. 

 

 
  



Sæt kryds ud for de nedenstående punkter, som har haft størst betydning for 

dit valg af Nordjyllands Landbrugsskole. Du kan vælge op til 5 punkter. 

 

 
  



Hvordan vurderer du oprydningen (tasker, ledninger, madaffald m.m.)? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvor tilfreds er du med kantinens udvalg af god og varieret mad? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Skolehjem/erhvervskollegiet 
 

 

I det efterfølgende bliver der spurgt ind til skolehjemmet/erhvervskollegiet. 
 

 

Bopælsoplysninger 

Hvor bor du? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 
Filter: Intet filter 

Du har svaret, at du bor på skolehjem, derfor bedes du besvare følgende. - Jeg 
befinder mig godt på skolehjemmet? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 
Filter: Intet filter 

Du har svaret, at du bor på skolehjem, derfor bedes du besvare følgende. - Jeg 

får god og varieret mad på skolehjemmet? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Årsager til fravær 
 

 

I det efterspørgende bliver respondenterne spurgt ind til deres fravær. 
 

 
Filter: Intet filter 

Har du haft fravær på dette skoleforløb, som ikke er pga. sygdom? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Du har svaret, at du har haft fravær, som ikke skyldes sygdom. 

Når jeg har haft fravær, som ikke skyldes sygdom, har hovedårsagen været: 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Har du overvejet at stoppe på uddannelsen? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Du har svaret, at du har overvejet at stoppe på uddannelsen. 

Angiv årsagen til, at du har gjort den overvejelse. 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du benyttet dig af skolens kontor/elevadministration? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Du har svaret, at du har benyttet dig af skolens kontor/elevadministration. 

Hvordan vurderer du den hjælp du får fra skolens kontor/elevadministration? 
Opdelt på: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvordan vurderer du... - samlet set udstyret på skolen (tavle, it-udstyr, 

maskiner, m.m., er de til rådighed, virker de)? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan vurderer du... - samlet set lysforholdene (dagslys, kunstig belysning, 
bliver du blændet af solen) på skolen? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan vurderer du... - indeklimaet generelt på skolen (udluftning, luftgener, 

trækgener) 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan vurderer du... - støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) på 

skolen? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Hvordan vurderer du... - værksteder og faglokaler (indretning, sikkerhed 

m.m.) laboratorier fx. fyisk- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan vurderer du... - områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der 
tilstrækkeligt)? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan vurderer du... - oprydningen (tasker, ledninger, madaffald m.m.)? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Hvordan vurderer du... - rengøringen (i klasselokalerne, gangene, toiletterne 
m.m.) 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Jeg har indflydelse på skolens indretning og udseende? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Maskiner og/eller apparater 
 

 

Respondenterne der har svaret, at de arbejder med maskiner og/eller apparater er 

repræsenteret nedenfor. 

Arbejder du under din uddannelse med maskiner og/eller apparater? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du fået instruktion i de maskiner eller apparater, du arbejder med? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du adgang til brugsanvisning? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Findes der bevægelige dele, der ikke er beskyttet med afskærmning? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Findes der maskiner, som ikke har nødstop? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Er alle maskiner godt vedligeholdte? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Findes der støj, som gør, at to personer på ca. 1 meters afstand ikke kan tale 

sammen uden af hæve stemmen? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder 

instruktioner/brugsanvisninger for maskiner eller apparater 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Køretøjer (fx. traktorer, biler mv.) 
 

 

Eleverne har i det efterfølgende svaret de arbejder med køretøjer (fx. traktorer, biler mv.) 

Arbejder du under din uddannelse med køretøjer (fx. traktorer, biler mv.)? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Er der risiko for, at personer bliver påkørt eller klemt af køretøjer? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du fået instruktion i sikkerheds- og sundhedsforhold omkring køretøjer? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder 
instruktioner/brugsanvisninger for køretøjer? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Diverse miljøforhold 

Er der uorden i værktøj, materialer og affald mv.? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Findes der udsugning på alle relevante værksteder? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Findes der hjælpemidler til brug ved løft over 11 kg? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du fået instruktion/vejledning i brugen af hjælpemidler til løft? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



 

Kemiske stoffer 
 

 

Respondenterne har i det efterfølgende svaret, at de arbejder med kemiske stoffer. Nedenfor 

er deres besvarelser i denne kategori. 
 

 

Arbejder du med kemiske stoffer? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du fået instruktion i håndtering af de stoffer, du arbejder med? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Har du adgang til brugsanvisninger og produktblade for alle produkter? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Er du orienteret om betydningen af de orange faremærker? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Findes der udsugning i de lokaler, hvor I arbejder med kemikalier mv.? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads, hvor du arbejder med 

kemikalier mv.? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder 
instruktioner/brugsanvisninger for kemikalier mv.? 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 

 
  



Samlet status 
Krydset med: Afdeling beregnet variabel 

 


