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Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

1.1

Trivsel

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne blev obligatorisk i 2015, og er et mål fra
erhvervsuddannelsesreformen (klare mål 4). Trivselsmålingen gennemføres årligt fra 1. oktober til 1.
december.

Trivselsmålingen er et spørgeskema, der består af 35 spørgsmål til elever, der er på grundforløbet. Det
består af 42 spørgsmål til elever på hovedforløbet, der er i uddannelsesaftale (praktik) og 42 spørgsmål til
elever i hovedforløbet, der er i skolepraktik. Supplerende oplysninger om bl.a. elevernes uddannelse og
elevtype stammer fra skolernes administrative systemer. Oplysningen om hvor vidt eleven er i gang med
grund- eller hovedforløbet stammer fra spørgeskemaet, der kan således være tilfælde, hvor denne
oplysning afviger fra oplysninger i de administrative systemer. Målingen er obligatorisk for alle elever, der
har et skoleforløb i måleperioden. Elever, der er i praktik, er derfor ikke med.

Ud fra svarene i spørgeskemaet, er der ved hjælp af faktoranalyse beregnet 6 indikatorer. Der er tre
spørgsmål, som ikke indgår i en indikator. På baggrund af fem af indikatorerne er der beregnet en generel
trivselsindikator. Indikatoren for trivsel i praktik/skolepraktik indgår ikke i den gennerelle trivsel, da det kun
er elever på hovedforløbet, den er relevant for.

Der er 3 forskellige perspektiver på området ”Trivsel”:






Differentierede indikatorer: Disse viser de separate indikatorer for elevtrivsel på
erhvervsuddannelserne. Alle indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5
udtrykker den bedst mulige trivsel.
Samlet indikator: Denne beskriver Generel Trivsel, som er den samlede indikator for elevtrivsel på
erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28 spørgsmål som indgår i de fem separate
indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer og Egne evner.
Svarfordeling: Her er det muligt se svarfordelingen for de enkelte spørgsmål, der er stillet til eleverne i
den årlige trivselsmåling på erhvervsuddannelserne. Svarfordelingen vises for hvert spørgsmål inddelt
efter indikator.
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1.2

Beskrivelse af nøgletal og dimensioner

Nøgletal

Forklaring

Antal indikatorsvar

Antal af indikatorsvar indenfor de
forskellige indikatorer.
En beregning, der angiver, hvor høj
indikatoren er for hver enkelt indikator.
Optælling af antallet af elever, der har
besvaret trivselsspørgeskemaet. En elev
kan kun optræde én gang per år per
institution.

Indikatorsvar
Antal elever

Antal svar

Optælling af antal svar, der er blevet givet.
Én elev kan give flere svar, derfor vil
antallet af svar og antal elever kun være
ens i det øjeblik man fordeler på
spørgerammen.

Svarfordeling

Nøgletallene her skal bruge til at kunne
rapportere på, hvordan svarfordelingen
har været på de enkelte spørgsmål.

Dimensioner (Variable)

Forklaring

Alder

Elevens alder på besvarelsestidspunktet.

Elevtype

Elevtype er et udtryk for elevens baggrund
(er eleven ung eller voksen) samt hvordan
eleven skal gennemføre sin
erhvervsuddannelse (fx med eux,
talentspor etc.).
Alle elevtyperne på
erhvervsuddannelserne bliver grupperet i
byggeklodser, og det er netop disse
byggeklodser, der er indeholdt i denne
dimension. En elevtype kan være i flere
grupper fx vil en elev med elevtype
”Eu9_eux”, (dvs. elever, der er startet på
en erhvervsuddannelse direkte efter
grundskolen og som tager uddannelsen
med eux) både være i byggeklodsen ”Eu9”
og ”Eux”. Elevtypegrupperingen er
velegnet til fx at fremsøge alle med eux.

Elevtypegruppering

Herkomst

Elevens herkomst.
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Indikator

Angiver de forskellige indikatorer som
indgår i trivselsmålingerne.

Indikatorsvar
Institution

De 4 grupper som indikatorsvarene er
inddelt i.
Den institution eleven er tilknyttet,
herunder beliggenhedskommune og
beliggenhedsregion.

Køn

Elevens køn.

Trivselspraktik

Angiver om eleven er i skolepraktik eller
har en uddannelsesaftale.
Uddannelsen som eleven går på.

Uddannelse

Uddannelsesundergruppe, de 4
uddannelsesgrupper indenfor
erhvervsuddannelserne.
Uddannelser, eksempelvis de fire
hovedområder på erhvervsuddannelserne.
Uddannelsesforløb

På erhvervsuddannelserne er uddannelsen
opdelt i forskellige forløb, herunder
grundforløb og hovedforløb.

År

Angiver det år hvor målingen er foretaget.

1.3





Bemærkninger til statistikken

En elevs besvarelser indgår kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af
spørgsmålene i indikatoren.
Er der besvaret ”ved ikke” er det lig med manglende besvarelse. For respondenter, der har svaret på
mere end halvdelen af spørgsmålene udregnes gennemsnittet for de spørgsmål, de har besvaret.
Det er ikke muligt at se trivselsdata på afdelingsniveau.
Spørgsmål som indgår i indikatoren ”Praktik” er ikke en del af ”Generel trivsel”, da det kun er elever på
hovedforløbet, som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik.

1.4

Opdateringsfrekvens

Statistikken bliver opdateret årligt. Sidste opdatering var 1. kvartal 2019 med data for 2018. Det forventes
at statistikken bliver opdateret igen 1. kvartal 2020.
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