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Baggrund 

De seneste år har der været fokus på, hvordan trivslen påvirker de unges udvikling, læring og 
motivation for at gennemføre deres uddannelse. 
Allerede i 2015 blev der sat politisk fokus på elevtrivsel, idet målet om øget elevtrivsel var et 
centralt mål i erhvervsuddannelsesreformen. 
 
Arbejdet med elevernes trivsel er ikke blevet mindre aktuelt med årene. Det skyldes dels, at der 
ikke er sket nogen positiv udvikling i erhvervsskoleelevernes svar i den årlige 
elevtrivselsundersøgelse på nationalt niveau siden 2015. Dels har covid-19 præget 
skolehverdagen gennem det meste af 2020 og også ind i 2021: Hjemsendelse og restriktioner 
har haft betydning for både elevernes faglige og sociale trivsel, og deres muligheder for at lære 
og være sammen har været påvirket.  
 
Der er altså fere årsager til at sætte fokus på, hvordan elevernes trivsel kan styrkes både nu og i 
fremtiden. 

Processen 

Hvert år gennemfører Herningsholm trivselsundersøgelser blandt eleverne (ETU). Hvor den 
årlige ETU fra 2007 til og med 2014 målte elevernes tilfredshed, har ETUen siden EUD-reformen i 
2015 målt elevernes trivsel. 

Siden 2015 har vi anvendt en obligatorisk spørgeramme, der er udarbejdet af 
undervisningsministeriet. Resultaterne er vist som indikatorer og kan ses på 
uddannelsesstatistik.dk.  

Rapporten bygger på trivselsdata fra ETUEUD.dk, som konsulentfirmaet @venture har trukket 
fra uddannelsesstatistik.dk.  
 
Sigtet med denne rapport er at vise hvad der ligger bag indikator resultaterne og at 
sammenligne med resultaterne fra 2020. Resultaterne er derfor omregnet til indeks 100.1 

 

Svarprocent 

905 ud af 1326 elever svarede på undersøgelsen. Svarprocenten er i 2021 på 68,3 %. Det er en 
stigning på 21,3 procentpoint i forhold til 2020.  Det betyder at resultaterne er repræsentative 
for skolens EUX/EUD-elever.  

 
1 Svarene ”Ved ikke” indgår ikke i beregningerne 
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Resultater 

Samlet tilfredshed 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Elevtrivsel. Elevtrivsel er 

et simpelt gennemsnit af de fem underspørgsmål. 

For at kunne sammenligne med resultaterne fra de forrige år er resultaterne fra 2021 omregnet 

til indeks 100 ved hvert spørgsmål. 

• Scoren 80 og derover: Særdeles god vurdering 

• 70-79: God vurdering 

• 60-69: Middel til god vurdering 

• 50-59: Dårlig til middel vurdering 

• 40-49: Dårlig vurdering 

• Under 40: Meget dårlig vurdering 

 

 

Scoren for elevtrivslen er på det samme høje niveau som i 2020.  
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Vurdering af de overordnede indsatsområder 

 

 

Vi kan se en lille stigning i den samlede score for 2021 i forhold til 2020. Den største stigning er 

ved ”Praktik”. Der er et fald ved ”Undervisere – pædagogik og didaktik”. 
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Undervisere  

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Undervisere. Det er her 

opdelt på Forberedelse, Respekt og ansvar, Pædagogik og didaktik samt Mål og feedback. Hver 

kategori er et simpelt gennemsnit af de to underspørgsmål. 
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Som det fremgår af figurerne, er resultaterne stort set lige så fine som forrige år. Dog er scoren 

på undervisernes mål og feedback endnu ikke oppe på skolens mål på 70 indekspoint.  
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Fysiske rammer 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Fysiske rammer. Fysiske 

rammer er et simpelt gennemsnit af de fem underspørgsmål. 

 

Scoren på de fysiske rammer er er gået en smule op, men er stadig under skolens målsætning. 
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Elevens egen indsats 

 

Scoren på ”Elevens egen indsats” er fortsat høj. Dog har eleverne problemer med at kunne 

koncentrere sig i timerne. 

Bemærk: Resultatet på spørgsmålet ”Jeg bliver let distraheret... ” er i dataanalysen blevet vendt 

om, så et højt resultat er positivt og betyder, at man ikke så let lader sig distrahere og har 

problemer med at høre efter. Dermed kan spørgsmålet lettere sammenlignes med de øvrige 

spørgsmål. 
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Eget faglige niveau 

 

 

 

Resultaterne ved denne egen vurdering svarer til forrige års resultater: Flertallet af eleverne ser 

sig som lidt over middel eller en af de bedste. 
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Oplevelse af de faglige krav på skolen 

 

 

 

 

Også her svarer resultaterne til forrige års resultater: Flertallet af eleverne oplever de faglige 

krav som tilpas. 
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Oplevelse af de faglige krav i praktikken 

 

Resultatet er for både virksomhedspraktik og skolepraktik. 

Sammenligner vi resultaterne fra 2021 med 2020 kan vi se, at 2 procentpoint flere elever 

oplever de faglige krav for små og 5 procentpoint flere elever oplever de faglige krav for store. 
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Skolepraktik versus virksomhedspraktik 

Her ses EUD/EUX elevernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Praktik. Praktik er et 

simpelt gennemsnit af de seks underspørgsmål. 

 

 

Det er tydeligt, at eleverne er mere begejstrede for praktik/uddannelsesaftale end skolepraktik. 

Bemærk at resultaterne for spørgsmålene ’Jeg fik den støtte jeg havde brug for at finde en 

praktikplads’, ’Jeg er glad for at være i praktik’, ’Jeg lærer noget i praktikken’ og ’jeg kan bruge 

det jeg lærer i skolen i praktikken’ er gennemsnit for alle eleverne. Det var ikke muligt at splitte 

besvarelsen op praktikplads og skolepraktik plads i disse resultater. Ved de øvrige spørgsmål er 
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der en stor forskel på elevernes oplevelse af at blive forberedt til at komme i praktik eller 

skolepraktik. Det samme gælder elevernes vurdering af, om de var godt forberedt til at komme i 

praktik eller skolepraktik. 

 

UØNSKET SEKSUEL OPMÆRKSOMHED 

 

 

 

8% af eleverne oplever uønsket seksuel opmærksom fra ”En gang i mellem” til ”Meget tit”. 

 

 

 

v./ Jette Annasofia Lunding Toft, 2022 


