
 
Kvalitetsudvikling 

 
 
Trivselsdata fra den obligatoriske/nationale elevtrivselsundersøgelse – ETU – i nov./dec. 2019. 

Spørgsmålene er inddelt i 6 kategorier. For hver kategori er der beregnet en faktor, der samlet beskriver 
svarfordelingen inden for de enkelte kategorier.  

 

Hele JU 2017 2018 2019 

Kategori: Resultat Resultat Resultat 

Læringsmiljø  4,1 4,0 4,0 

Velbefindende 4,4 4,3 4,1 

Fysiske rammer 3,9 3,7 3,8 

Egne evner 4,0 4,0 3,8 

Egen indsats og 
motivation 4,2 4,2 3,9 

Praktik 4,3 4,0 4,1 

Øvrige - - 2,2 
Note: Tabellen viser indikatorer for elevernes trivsel i årene 2017-2019.   
Indikatorer går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel 
Kilder:  
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1641.aspx  
https://uni.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1862.aspx 

 
Tallene i tabellerne er den procentvise svarfordeling på de enkelte spørgsmål, som eleverne har besvaret. 
Statistikken er gældende for hele Jordbrugets UddannelsesCenter, 2019. 

 
Læringsmiljø: Indikatortallet 4 beskriver svarfordelingen på følgende spørgsmål inden for kategorien  

Spørgsmål                                                                  Svarfordeling i % Aldrig Sjældent Ofte Altid Ved 
ikke 

Hvor ofte syntes du, at lærerne er gode til at forklare tingene, så du 
forstår dem? 2 17 42 38 2 

Hvor ofte syntes du, at lærerne er gode til at give tilbagemelding på 
din indsats? 3 20 43 32 3 

Hvor ofte syntes du, at lærerne er godt forberedte? 2 12 50 34 2 
Hvor ofte syntes du, at lærerne giver dig ansvar? 2 9 48 36 5 
Hvor ofte syntes du, at lærerne giver faglig hjælp, når du har brug for 
det? 1 9 31 57 1 

Hvor ofte syntes du, at lærerne opstiller klare mål for, hvad du skal 
lære? 3 20 46 28 2 

Hvor ofte syntes du, at lærerne overholder aftaler? 2 10 49 36 4 
Hvor ofte syntes du, at lærerne respekterer dig? 2 8 31 56 3 

 

  

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1641.aspx
https://uni.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1862.aspx
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Velbefindende: Indikatortallet 4,1 beskriver svarfordelingen på følgende spørgsmål inden for kategorien  

Spørgsmål                            Svarfordeling i % Helt 
uenig 

Delvist 
uenig 

Hverken enig 
eller uenig 

Delvist 
enig 

Helt 
enig 

Ved 
ikke 

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for 
din skole? 7 5 12 25 49 1 

Hvor enig eller uenig er du i, at du er god til at 
arbejde sammen med andre? 6 11 13 29 40 1 

Hvor enig eller uenig er du i, at du kommer 
godt ud af det med dine holdkammerater? 7 3 6 26 55 2 

Hvor enig eller uenig er du i, at du trives på 
skolen? 5 8 10 27 50 1 

 

 

 

 

Fysiske rammer: Indikatortallet 3,8 beskriver svarfordelingen på følgende spørgsmål inden for kategorien  

 Spørgsmål       
                     
                            Svarfordeling i %                        

Helt 
uenig 

Delvist 
uenig 

Hverken enig 
eller uenig Delvist enig Helt 

enig Ved ikke 

Hvor enig eller uenig er du i, at 
du har adgang til de nødvendige 
lokaler, værktøjer og udstyr, når 
du har brug for det i 
undervisningen? 

8  11  15  27  37  2  

 

Svarfordeling 
                  
                  Spørgsmål 

Hvordan vurderer du 
dine 
undervisningsforhold 
på skolen?  

Hvordan vurderer 
du forholdende på 
skolen som helhed? 

Hvordan vurderer 
du skolens 
indretning og 
udseende? 

Hvordan vurderer 
du skolens 
vedligeholdelse og 
rengøring? 

Dårligst 0 % 1 % 2 % 2 
2 1 % 1 % 1% 2 
3 4 % 1 % 2 % 1 
4 5 % 3 % 3 % 2 
5 10 % 5 % 9 % 5 
6 9 % 9 % 8 % 7 
7 20 % 17 % 16 % 15 
8 27 % 27 % 24 % 24 
9 16 % 27 % 20 % 19 

Bedst 5 % 9 % 13 % 18 
Ved ikke 2 % 3 % 3 % 4 
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Egne evner: Indikatortallet 3,8 beskriver svarfordelingen på følgende spørgsmål inden for kategorien  

Spørgsmål       
                     
                     Svarfordeling i %                        

Helt uenig Delvist 
uenig 

Hverken enig 
eller uenig Delvist enig Helt enig Ved 

ikke 

Du er en person, som tit kan 
klare det, du sætter dig for? 2  10  1  37  33  2  

Du klarer dig godt i skolen? 4  10  20  35  29  3  
 

Spørgsmål        Svarfordeling i %                                                              Jeg er en af de 
dårligste 

Jeg er lidt 
under middel 

Jeg er lidt over 
middel 

Jeg er en af de 
bedste 

Ved 
ikke 

Hvordan klarer du dig fagligt i 
klassen/på holdet? 1  17  49  20  12  

 

 

 

Egen indsats og motivation: Indikatortallet 3,9 beskriver svarfordelingen på følgende spørgsmål inden for 
kategorien  

Spørgsmål  
                                              Svarfordeling i %   
                           

Helt 
uenig 

Delvist 
uenig 

Hverken enig 
eller uenig 

Delvist 
enig 

Helt 
enig 

Ved 
ikke 

Du er en person, der bliver ved med at 
arbejde indtil tingene er klaret? 3 7 21 29 38 2 

Du er en person, der er koncentreret om 
skolearbejdet i timerne? 1 11 23 39 25 1 

Du er en person, som er pålidelig, når det 
kommer til skolearbejdet? 2 8 22 33 33 2 

Du er en person, som godt kan lide at 
kende til og lære nye ting?  4 3 11 25 56 0 

Du er en person, som kan lide at have alle 
dine skoleting i god orden? 2 11 19 32 35 1 

Hvor enig eller uenig er du i, at du deltager 
aktivt i timerne? 3 8 23 32 33 1 

Hvor enig eller uenig er du i, at du er 
forberedt til timerne? 1 11 25 40 21 1 

Hvor enig eller uenig er du i, at du er 
motiveret for undervisningen? 3 9 20 37 30 2 
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Praktik: Indikatortallet 4,1 beskriver svarfordelingen på følgende spørgsmål inden for kategorien  

Spørgsmål                                     
                                                         Svarfordeling %     
                                                 

Helt 
uenig 

Delvist 
uenig 

Hverken enig 
eller uenig 

Delvist 
enig 

Helt 
enig 

Ved 
ikke 

Hvor enig eller uenig er du i, at din 
arbejdsgiver/læreplads har forberedt dig på 
skoleperioden? 

9 9 22 29 25 6 

Hvor enig eller uenig er du i, at din 
skolepraktikinstruktør har forberedt dig på 
skoleperioden? 

- 43 - - 43 14 

Hvor enig eller uenig er du i, at du er glad for at 
være i praktik? 4 3 10 12 68 3 

Hvor enig eller uenig er du i, at du fik den støtte, 
du havde brug for til at finde en praktikplads? 5 8 11 23 33 20 

Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge 
det, du lærer i skolen, i praktikken? 1 7 15 29 44 4 

Hvor enig eller uenig er du i, at du lærer noget i 
praktikken? 5 2 8 18 64 3 

Hvor enig eller uenig er du i, at du var godt 
forberedt til at komme i praktik på 
praktikcentret? 

- 29 14 - 43 14 

Hvor enig eller uenig er du i, at du var godt 
forberedt til at komme i praktik? 4 3 9 33 43 7 

 

 

Øvrige spørgsmål: Indikatortallet 2,2 beskriver svarfordelingen på følgende spørgsmål inden for kategorien  

Spørgsmål                            
                                              Svarfordeling %                              
                                                                                                                        

Helt 
uenig 

Delvist 
uenig 

Hverken enig 
eller uenig 

Delvist 
enig 

Helt 
enig 

Ved 
ikke 

Du er en person, som let bliver distraheret 
og har svært ved at høre efter? 21 28 20 19 10 2 

 

Spørgsmål                                          
                                                                    Svarfordeling i %                                                             For store Tilpas For små Ved ikke 

Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? 4 79 10 8 
Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? 7 72 15 6 

 

 

 

 

Kilde: https://uni.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1862.aspx 

 

https://uni.uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1862.aspx

