
 
 

 
  

ELEVTRIVSEL 2018  - SKOLERAPPORT 
AARHUS TECH - ERHVERVSUDDANNELSERNE 

SVARPROCENT 82% (1162/1418)  
      
       

 EFTERÅRET 2018 



OBS – Vær opmærksom på at svarskalaen er vendt så laveste værdi er lig det 
mest positive svar. Dvs. jo lavere gennemsnit desto bedre. 
 

1. Er du kvinde eller mand? 

 

 

3. Hvilket forløb er du på?  

 

 

5a. Jeg klarer mig godt i skolen 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

5a. Jeg klarer mig godt i skolen 1,00 5,00 1,85 1.145 

 
  



 

5b. Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet? 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

5b. Hvordan klarer du dig fagligt i klassen/på holdet? 1,00 4,00 2,00 1.084 

 

5c. Jeg er en person som tit kan klare det, jeg sætter mig for? 

 

 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

5c. Jeg er en person som tit kan klare det, jeg sætter 
mig for? 

1,00 5,00 1,86 1.149 

 
 
  



6. Hvor enig eller uenig er du i at...? - a. Jeg er forberedt til timerne 

 

 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Hvor enig eller uenig er du i at...? - a. Jeg er 
forberedt til timerne 

1,00 5,00 1,88 1.152 

 

6. Hvor enig eller uenig er du i at...? - b. Jeg deltager aktivt i timerne 

 

 
 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Hvor enig eller uenig er du i at...? - b. Jeg deltager 
aktivt i timerne 

1,00 5,00 1,76 1.141 

 
 
  



6. Jeg er en person som… - a. er pålidelig når det kommer til skolearbejde 

 

 
 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Jeg er en person som… - a. er pålidelig når det 
kommer til skolearbejde 

1,00 5,00 1,74 1.143 

 

6. Jeg er en person som… - b. bliver ved med at arbejde indtil tingene er klaret 

 

 
 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Jeg er en person som… - b. bliver ved med at arbejde 
indtil tingene er klaret 

1,00 5,00 1,73 1.148 

 
 



6. Jeg er en person som… - c. let bliver distraheret og har svært ved at høre 
efter 

 

 
 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Jeg er en person som… - c. let bliver distraheret og 
har svært ved at høre efter 

1,00 5,00 3,28 1.150 

 

6. Jeg er en person som… - d. godt kan lide at kende til og lære nye ting 

 

 
 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Jeg er en person som… - d. godt kan lide at kende til 
og lære nye ting 

1,00 5,00 1,48 1.152 



 

6. Jeg er en person som… - e. er koncentreret om skolearbejdet i timerne 

 

 
 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Jeg er en person som… - e. er koncentreret om 
skolearbejdet i timerne 

1,00 5,00 1,90 1.150 

 

6. Jeg er en person som… - f. kan lide at have alle mine skoleting i god orden 

 

 
 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

6. Jeg er en person som… - f. kan lide at have alle mine 
skoleting i god orden 

1,00 5,00 1,78 1.153 

 

7. Hvordan oplever du de faglige krav på skolen? 

 
  



8. Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på skolen (fx borde, stole, 
klasselokaler, laboratorier, værksteder)? 

 

 
 
 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

8. Hvordan vurderer du dine undervisningsforhold på 
skolen (fx borde, stole, klasselokaler, laboratorier, 
værksteder)? 

1,00 10,00 6,32 1.152 

 
  



9. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og rengøring? 

 

 
 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

9. Hvordan vurderer du skolens vedligeholdelse og 
rengøring? 

1,00 10,00 7,42 1.143 

 
  



10. Hvordan vurderer du skolens indretning og udseende? 

 

 
 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

10. Hvordan vurderer du skolens indretning og 
udseende? 

1,00 10,00 6,49 1.111 

 
  



11. 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 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

11. 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 

1,00 5,00 2,37 1.117 

 

12. Hvordan vurderer du forholdene på skolen som helhed? 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

12. Hvordan vurderer du forholdene på skolen som 
helhed? 

1,00 10,00 6,84 1.115 



13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - a. Jeg er motiveret for undervisningen 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - a. Jeg er 
motiveret for undervisningen 

1,00 5,00 1,91 1.146 

 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - b. Jeg trives på skolen 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - b. Jeg trives på 
skolen 

1,00 5,00 1,63 1.141 

 
  



13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - c. Jeg kommer godt ud af det med 
mine holdkammerater 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - c. Jeg kommer 
godt ud af det med mine holdkammerater 

1,00 5,00 1,45 1.144 

 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - d. Jeg er glad for min skole 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - d. Jeg er glad for 
min skole 

1,00 5,00 1,87 1.140 

 
  



13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - e. Jeg er god til at arbejde sammen 
med andre. 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - e. Jeg er god til 
at arbejde sammen med andre. 

1,00 5,00 1,64 1.147 

 
 

14. Hvor ofte synes du at...? - a. Lærerne er godt forberedte 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

14. Hvor ofte synes du at...? - a. Lærerne er godt 
forberedte 

1,00 4,00 1,90 1.123 

 
  



14. Hvor ofte synes du at...? - b. Lærerne overholder aftaler 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

14. Hvor ofte synes du at...? - b. Lærerne overholder 
aftaler 

1,00 4,00 1,80 1.100 

 
 

14. Hvor ofte synes du at...? - c. Lærerne giver mig ansvar 

 

 
 
 

Observeret 
minimum 

Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

14. Hvor ofte synes du at...? - c. Lærerne giver mig 
ansvar 

1,00 4,00 1,78 1.079 

 
  



14. Hvor ofte synes du at...? - d. Lærerne respekterer mig 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

13. Hvor enig eller uenig er du i at…? - d. Jeg er glad for 
min skole 

1,00 5,00 1,87 1.140 

 

 

14. Hvor ofte synes du at...? - e. Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug 
for det 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

14. Hvor ofte synes du at...? - e. Lærerne giver faglig 
hjælp, når jeg har brug for det 

1,00 4,00 1,68 1.125 

 
  



14. Hvor ofte synes du at...? - f. Lærerne er gode til at give tilbagemelding på 
min indsats 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respond. 

14. Hvor ofte synes du at...? - f. Lærerne er gode til at 
give tilbagemelding på min indsats 

1,00 4,00 2,00 1.105 

 

14. Hvor ofte synes du at...? - g. Lærerne opstiller klare mål for, hvad jeg skal 
lære 

 

 
 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respondenter 

14. Hvor ofte synes du at...? - g. Lærerne opstiller klare 
mål for, hvad jeg skal lære 

1,00 4,00 1,91 1.103 

 
  



14. Hvor ofte synes du at...? - h. Lærerne er gode til at forklare tingene, så jeg 
forstår dem 

 

 
 Observeret 

minimum 
Observeret 
maksimum 

Gennemsnit Respondenter 

14. Hvor ofte synes du at...? - h. Lærerne er gode til at 
forklare tingene, så jeg forstår dem 

1,00 4,00 1,92 1.117 

 
  



ELEVER I PRAKTIK 

15. Har du en praktikplads/uddannelsesaftale eller er du i skolepraktik? 

 

16. Hvor enig eller uenig er du i, at...? - a. Jeg fik den støtte, jeg havde brug 
for til at finde en praktikplads 

 

16. Hvor enig eller uenig er du i, at...? - b. Min arbejdsgiver/læreplads har 
forberedt mig på skoleperioden 

 

16. Hvor enig eller uenig er du i, at...? - c. Jeg var godt forberedt til at komme 
i praktik 

 



17. Hvor enig eller uenig er du i, at...? - a. Jeg lærer noget i praktikken 

 

17. Hvor enig eller uenig er du i, at...? - b. Jeg er glad for at være i praktik 

 

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

 

18. Hvordan oplever du de faglige krav i praktikken? 
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