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Forord 

Følgende tabelrapport indeholder resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemfør-
te i forbindelse med undersøgelsen ”Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelser-
ne”. 
 
Spørgeskemaet blev udsendt til 193 uddannelsesudbud, der repræsenterede 17 erhvervsuddan-
nelser. 130 indsendte en besvarelse ved undersøgelsens deadline, hvilket gav undersøgelsen en 
svarprocent på 69 %. En nærmere redegørelse for udvælgelse af erhvervsuddannelser og gen-
nemførelse af spørgeskemaundersøgelsen kan findes i appendiks A i rapporten ”Merit og real-
kompetencevurdering på erhvervsuddannelserne”. 
 
Enkelte spørgsmålsformuleringer indeholder formuleringen ”[uddannelse]”. Her har responden-
terne fået navnet på den uddannelse, de har besvaret spørgeskemaet for. 
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1 Jobfunktion 

1.  Hvilken primær jobfunktion har du i forhold til [Uddannelse]? 

  
Antal Procent 

  Direktør 4 3 

Afdelingschef 9 7 

Uddannelseschef 38 30 

Anden type ledelsesfunktion i forhold til uddannelsen 23 18 

Faglærer (med vejlederfunktion) 8 6 

Faglærer (uden vejlederfunktion) 2 2 

Konsulent 3 2 

Vejleder 13 10 

Anden funktion. Skriv hvilken: 27 21 

Total 127 100 
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2 Bekendtgørelsesmeritter –   
Serviceassistent 

2.  For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Bygnings - og 
 brugerservice med kompetence til hovedforløbene til ejendomsservice - 
 tekniker eller sikkerhedsvagt, tilrettelægger skolen undervisningen, så 
 den kan gennemføres på op til 8 uger 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 17 

I mindre grad 2 33 

Slet ikke 3 50 

Total 6 100 

Note: Kun besvaret for serviceassistent 

    3.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 33 

I nogen grad 2 67 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    4.  Personer med mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det valgte 
 speciale kan gennemføre uddannelsen til serviceassistent på 1 år, inkl. et 
 suppleringskursus, der træder i stedet for grundforløbet. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 6 100 

Total 6 100 

Note: Kun besvaret for serviceassistent 

    5.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 5 83 

I nogen grad 1 17 

Total 6 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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3 Bekendtgørelsesmeritter –   
Landbrugsuddannelsen 

6.  For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og 
 natur med kompetence til hovedforløbene til anlægsgartner, produktions
 gartner,  skov -  og naturtekniker eller væksthusgartner, tilrettelægger 
 skolen undervisningen (..), så den kan gennemføres på 5 uger. 

  
Antal Procent 

  I mindre grad 5 45 

Slet ikke 6 55 

Total 11 100 

Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 

    7.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 20 

I mindre grad 4 80 

Total 5 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    8.  For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter 
 og natur med kompetence til hovedforløbet til veterinærsygeplejerske, 
 tilrettelægger skolen undervisningen (..), så den kan gennemføres på 
 15 uger. 

  
Antal Procent 

  I mindre grad 1 9 

Slet ikke 10 91 

Total 11 100 

Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 

    9.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 1 100 

  Total 1   
Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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10.  For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter 
 og natur med kompetence til hovedforløbet til greenkeeper, tilrettelægger 
 skolen undervisningen (..), så den kan gennemføres på 10 uger. 

  
Antal Procent 

  Slet ikke 10 91 

Ved ikke 1 9 

Total 11 100 

Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 

    11.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  Antal Procent 
  Total     

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    
12.  Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og 
 natur med kompetence til hovedforløbet til dyrepasser, har tilsvarende 
 opnået kompetence til hovedforløbet til landbrugsuddannelsen. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 5 45 

I nogen grad 4 36 

Slet ikke 2 18 

Total 11 100 

Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 

    13.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 7 78 

I nogen grad 1 11 

I mindre grad 1 11 

Total 9 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    14.  For elever med en gymnasial uddannelse tilrettelægger skolen et 
 undervisningsforløb med kompetencemål (..). Eleven skal tillige have 
 erhvervet kørekort til  minimum traktor og have gennemført grundfaget 
 biologi, niveau F, 2 uger. Undervisningsforløbet udgør samlet et  
 grundforløb, der kan gennemføres på 8 uger. Praktikuddannelsen i 
 trin 1 kan afkortes med 6,5 måned, hvorfor trin 1 kan gennemføres 
 på 1 år og 2 måneder inklusiv grundforløbet. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 4 36 

I nogen grad 1 9 

I mindre grad 2 18 

Slet ikke 4 36 

Total 11 100 

Note: Kun besvaret for landbrugsuddannelsen 
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15.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 4 57 

I nogen grad 3 43 

Total 7 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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4 Bekendtgørelsesmeritter –   
Landbrugets lederuddannelse 

16.  Elever, der har opnået uddannelsesbevis fra landbrugsuddannelsens 
 trin 2, har adgang til uddannelsens trin 3. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 7 88 

Slet ikke 1 13 

Total 8 100 

Note: Kun besvaret for landbrugets lederuddannelse 

    17.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 6 86 

I nogen grad 1 14 

Total 7 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    
18.  For elever, der har opnået uddannelsesbevis fra landbrugsuddannelsen 
 med speciale jordbrugsmaskinfører, tilrettelægger skolenundervisningen, 
 så den kan gennemføres på 20 uger med tillæg af supplerende  
 undervisning i indtil 4 uger. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 2 25 

I mindre grad 1 13 

Slet ikke 5 63 

Total 8 100 

Note: Kun besvaret for landbrugets lederuddannelse 

    19.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 2 67 

I nogen grad 1 33 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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5 Bekendtgørelsesmeritter – Frisør 

20.  For elever, der har gennemført uddannelsen til kosmetiker, varer 
 uddannelsen op til 3 år, inklusiv et grundforløb, der omfatter særlige 
 kompetencemål. 

  
Antal Procent 

  Slet ikke 3 100 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret for frisør 

    21.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  Antal Procent 
  Total     

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    22.  For elever, der har gennemført anden erhvervsuddannelse, varer  
 uddannelsen op til 3 år og 3 måneder, inklusiv et grundforløb, der 
 omfatter særlige kompetencemål. 

  
Antal Procent 

  I mindre grad 1 33 

Slet ikke 2 67 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret for frisør 

    23.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 1 100 

Total 1 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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6 Bekendtgørelsesmeritter –   
Gastronom 

24.  Elever på gastronomuddannelsen med specialet kok får afkortet deres 
 praktiktid i nærmere angivet omfang, hvis de har en af følgende 
 uddannelser: tjener, gastronom med specialet smørrebrødsjomfru  
 eller specialet cater, detailslagter med specialet delikatesse, butik eller 
 fisk og vildt, ernæringsassistent, køkkenleder, receptionist, hotel - og 
 fritidsassistent eller bager og konditor 

  
Antal Procent 

  I høj grad 3 75 

I mindre grad 1 25 

Total 4 100 

Note: Kun besvaret for gastronom 

    25.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 33 

I nogen grad 2 67 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    26. Elever på gastronomuddannelsen med specialet smørrebrødsjomfru får 
 afkortet deres praktiktid i nær - mere angivet omfang, hvis de har en af 
 følgende uddannelser: detailslagter med specialet delikatesse eller 
 specialet fisk og vild eller specialet butik, gastronom med specialet kok 
 eller specialet cater, ernæringsassistent, køkkenleder, tjener eller t, tjener, 
 receptionist, hotel - og fritidsassistent, bager og konditor. 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 1 33 

Slet ikke 1 33 

Ved ikke 1 33 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret for gastronom 

    27.   hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 1 100 

Total 1 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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28.  Elever på gastronomuddannelsen med specialet cater får afkortet deres 
 praktiktid i nærmere angivet omfang, hvis de har en af følgende 
 uddannelser: gastronom med specialet smørrebrødsjomfru eller specialet 
 kok, hotel - og fritidsassistent, ernæringsassistent, detailslagter med 
 specialet delikatesse eller specialet fisk og vildt eller specialet butik, 
 tjener, køkkenleder, receptionist eller bager og konditor. 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 1 33 

I mindre grad 1 33 

Ved ikke 1 33 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret for gastronom 

    29.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 2 100 

Total 2 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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7 Bekendtgørelsesmeritter –   
Detailhandel med specialer 

30.  Elever, der har bestået hhx, og elever, der har opnået grundforløbsbevis 
 fra den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil med kompetencer til 
 at gå videre til hovedforløbene handelsuddannelse med specialer, 
 kontoruddannelse med specialer og finansuddannelse, kan begynde 
 på skoleundervisningen på hovedforløbet uden supplering. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 9 75 

I nogen grad 2 17 

I mindre grad 1 8 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret for detailhandel med specialer 

    31.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 10 83 

I nogen grad 2 17 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    32.  Elever, der har bestået stx, htx, hf eller anden uddannelse, der kan 
 sidestilles hermed, fritages for grundfagene dansk niveau D, engelsk 
 niveau D og samfundsfag niveau D, (..). Eleverne real – kompetence-
 vurderes i forhold til de særlige kompetencemål for det ønskede speciale 
 (..) og der fastlægges et individuelt forløb for den enkelte elev, hvor den 
 obligatoriske del kan vare indtil 12 uger. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 8 67 

I nogen grad 3 25 

I mindre grad 1 8 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret for detailhandel med specialer 

    33.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 9 75 

I nogen grad 3 25 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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8 Bekendtgørelsesmeritter –   
Kontoruddannelse med specialer 

34.  Elever, der har bestået hhx, godskrives grundforløbet og kan påbegynde 
 skoleundervisningen på hovedforløbet uden supplering. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 13 81 

I nogen grad 3 19 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret for kontoruddannelse med specialer 

    35.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 11 69 

I nogen grad 5 31 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    36.  Elever, der har bestået stx, htx, hf eller anden uddannelse, der kan 
 sidestilles hermed, fritages for grundfagene dansk, engelsk, 2. fremmed
 sprog samt samfundsfag(..). Eleven realkompetencevurderes (..). Der 
 fastlægges et individuelt grundforløb for eleven, hvor den obligatoriske 
 del kan vare indtil 12 uger. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 14 88 

I nogen grad 2 13 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret for kontoruddannelse med specialer 

    37.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 14 88 

I nogen grad 2 13 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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9 Bekendtgørelsesmeritter –  
Social - og sundhedsuddannelsen 

38.  Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er 
 erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven, eller 
 har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, her
 under kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på 
 hovedforløbet til social - og sundhedsuddannelsen uden forud erhvervet 
 grundforløbsbevis.  

  
Antal Procent 

  I høj grad 7 58 

I nogen grad 4 33 

Ved ikke 1 8 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 

    39.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 6 55 

I nogen grad 5 45 

Total 11 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    40.  Elever, der har gennemført trin 1, social - og sundhedshjælper, eller har 
 tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller  
 arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og  
 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i  
 udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang  
 til optagelse på hovedforløbets trin 2, social - og sundhedsassistent.  

  
Antal Procent 

  I høj grad 4 33 

I nogen grad 4 33 

I mindre grad 2 17 

Ved ikke 2 17 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 
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41.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 5 50 

I nogen grad 5 50 

Total 10 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    
42.  Elever, der har gennemført grundforløbet fra indgangen sundhed, omsorg 
 og pædagogik med kompetence til hovedforløbene til den pædagogiske 
 assistentuddannelse, hospitalsteknisk assistent eller tandklinikassistent har 
 adgang til hovedforløbet uden supplering.  

  
Antal Procent 

  I høj grad 6 50 

I nogen grad 3 25 

I mindre grad 1 8 

Ved ikke 2 17 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 

    43.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 6 60 

I nogen grad 2 20 

I mindre grad 2 20 

Total 10 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    44.  Elever med minimum 1 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller 
 plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 2 17 

I nogen grad 5 42 

I mindre grad 4 33 

Ved ikke 1 8 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 

    45.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 2 18 

I nogen grad 6 55 

I mindre grad 3 27 

Total 11 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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46.  Elever med minimum 2 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller 
 plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 3 25 

I mindre grad 4 33 

Slet ikke 4 33 

Ved ikke 1 8 

Total 12 100 

Note: Kun besvaret for social - og sundhedsuddannelsen 

    47.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 4 57 

I mindre grad 3 43 

Total 7 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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10 Bekendtgørelsesmeritter – Den  
pædagogiske assistentuddannelse 

48.  Elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er 
 erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har 
 anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, 
 herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på 
 hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse uden forud er
 hvervet grundforløbsbevis. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 8 50 

I nogen grad 4 25 

I mindre grad 2 13 

Slet ikke 1 6 

Ved ikke 1 6 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse 

    49.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 5 36 

I nogen grad 7 50 

I mindre grad 2 14 

Total 14 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    50.  Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Sundhed, omsorg 
 og pædagogik med kompetence til hovedforløbene tandklinikassistent,
  social - og sundhedsuddannelsen og hospitalsteknisk assistent, kan 
 påbegynde hovedforløbet efter 3.1. uden supplering. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 12 75 

I nogen grad 1 6 

Slet ikke 2 13 

Ved ikke 1 6 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse 
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51.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 5 38 

I nogen grad 8 62 

Total 13 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    52.  Elever med minimum 1 års erfaring fra området (omsorgs - og børne - 
 området) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 4 25 

I nogen grad 6 38 

I mindre grad 4 25 

Slet ikke 1 6 

Ved ikke 1 6 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse 

    53.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 4 29 

I nogen grad 5 36 

I mindre grad 4 29 

Slet ikke 1 7 

Total 14 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    54.  Elever med minimum 2 års erfaring fra området (omsorgs - og børne - 
 området) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 6 38 

I nogen grad 3 19 

I mindre grad 5 31 

Slet ikke 1 6 

Ved ikke 1 6 

Total 16 100 

Note: Kun besvaret for den pædagogiske assistentuddannelse 

    55.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 5 36 

I nogen grad 4 29 

I mindre grad 5 36 

Total 14 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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11 Bekendtgørelsesmeritter –  
Lager - og terminaluddannelsen 

56.  Elever, der har haft kørekort B i mindst 3 år, og som enten har gennemført 
 et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år 
 på en anden godkendt ungdomsuddannelse, godskrives for (..)  
 skoleundervisning(..)[efter nærmere angivelse]. 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 1 25 

I mindre grad 2 50 

Ved ikke 1 25 

Total 4 100 

Note: Kun besvaret for lager - og terminaluddannelsen 

    57.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 33 

I nogen grad 2 67 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    58.  Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring 
 inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning [efter nærmere 
 angivelse]. 

  
Antal Procent 

  I nogen grad 2 50 

I mindre grad 1 25 

Ved ikke 1 25 

Total 4 100 

Note: Kun besvaret for lager - og terminaluddannelsen 

    59.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 33 

I nogen grad 2 67 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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60.  Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 4 års relevant erhvervserfaring 
 inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning: (..)[efter nærmere 
 angivelse]. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 25 

I nogen grad 1 25 

I mindre grad 1 25 

Ved ikke 1 25 

Total 4 100 

Note: Kun besvaret for lager - og terminaluddannelsen 

    61.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 33 

I nogen grad 2 67 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

 



 

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 25 
 

12 Bekendtgørelsesmeritter –   
Personbefordringsuddannelsen 

62.  Elever, der har haft kørekort B i mindst 3 år, og som enten har gennemført 
 et grundforløb til en erhvervsuddannelse eller har gennemført mindst 1 år 
 på en anden godkendt ungdomsuddannelse, godskrives for (..)  
 skoleundervisning (..) [efter nærmere angivelse]. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 25 

I mindre grad 1 25 

Slet ikke 2 50 

Total 4 100 

Note: Kun besvaret for personbefordringsuddannelsen 

    63.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 2 100 

Total 2 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 

    64.  Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 1 års relevant erhvervserfaring 
 inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning(..) [efter 
 nærmere angivelse]. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 1 25 

I nogen grad 2 50 

Slet ikke 1 25 

Total 4 100 

Note: Kun besvaret for personbefordringsuddannelsen 

    65.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 3 100 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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66.  Elever, der er fyldt 25 år, og som har mindst 4 års relevant erhvervserfaring 
 inden for branchen, godskrives for (..)skoleundervisning: (..)  
 [efter nærmere angivelse]. 

  
Antal Procent 

  I høj grad 3 75 

Slet ikke 1 25 

Total 4 100 

Note: Kun besvaret for personbefordringsuddannelsen 

    67.  I hvilken grad vurderer du, at dette er en hensigtsmæssig standardiseret 
 merit at give? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 3 100 

Total 3 100 

Note: Kun besvaret hvis svaret 'I høj grad', 'I nogen grad' eller 'I mindre grad' i forrige spørgsmål 
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13 Brug af standardiserede meritter 

68.  Benytter I standardiserede merit(ter) på skolen udover dem, som er 
 beskrevet i bekendtgørelsen for uddannelsen? 

  
Antal Procent 

  Ja 20 20 

Nej 69 70 

Ved ikke 9 9 

Total 98 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der svarer for en uddannelse med bekendtgørelsesmeritter 

    69.  Har I givet standardiserede merit(ter) på Jeres uddannelse i skoleåret 
 2013/14? 

  
Antal Procent 

  Ja 9 28 

Nej 21 66 

Ved ikke 2 6 

Total 32 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der svarer for en uddannelse uden bekendtgørelsesmeritter 

    70.  Ud fra hvilke kriterier tildeles der standardiserede meritter på jeres 
 uddannelse, hvis du ser bort fra meritter som er beskrevet i  
 bekendtgørelsen og som vi tidligere har spurgt ind til? (n = 20) 

  
Antal Procent 

  Almene ungdomsuddannelser eller dele her af (fx STX, HF, HHX 
mm.) 13 65 

Erhvervsuddannelse eller dele her af (EUD) 15 75 

Videregående uddannelser eller dele her af 17 85 

AMU 10 50 

Branchespecifik relevant erhvervserfaring 9 45 

Øvrig erhvervserfaring 6 30 

Alder 4 20 

Andet, skriv hvad: 2 10 

Total 76 380 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                             
Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter spørgsmål 68 har besvaret spørgs-
målet 
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71.  På hvilke uddannelsesdele giver almene ungdomsuddannelser eller dele 
 her af, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne 
 flere markeringer (n = 13) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 9 69 

Skoledele på hovedforløb 10 77 

Praktik på hovedforløb 3 23 

Total 22 169 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                   
Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra 
almene ungdomsuddannelser eller dele her af 

    72.  På hvilke uddannelsesdele giver erhvervsuddannelse eller dele her af, 
 automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere 
 markeringer (n = 14) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 9 64 

Skoledele på hovedforløb 11 79 

Praktik på hovedforløb 6 43 

Total 26 186 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                  
 Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra 
erhvervsuddannelser eller dele her af 

    73.  På hvilke uddannelsesdele giver videregående uddannelser eller dele her 
 af, automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere 
 markeringer (n = 16) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 10 63 

Skoledele på hovedforløb 15 94 

Praktik på hovedforløb 6 38 

Total 31 194 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                   
Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra 
videregående uddannelse eller dele heraf 

    74.  På hvilke uddannelsesdele giver AMU automatisk anledning til afkortning 
 af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 10) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 6 60 

Skoledele på hovedforløb 9 90 

Praktik på hovedforløb 1 10 

Total 16 160 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                  
 Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra 
AMU 
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75.  På hvilke uddannelsesdele giver branchespecifik relevant erhvervserfaring, 
 automatisk anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere
 markeringer (n = 9) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 2 22 

Skoledele på hovedforløb 1 11 

Praktik på hovedforløb 9 100 

Total 12 133 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                   
Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra 
relevant erhvervserfaring 

    76.  På hvilke uddannelsesdele giver øvrig erhvervserfaring, automatisk 
 anledning til afkortning af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer
 (n = 4) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 1 25 

Skoledele på hovedforløb 2 50 

Praktik på hovedforløb 4 100 

Total 7 175 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                   
Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra 
øvrig erhververfaring 

    77.  På hvilke uddannelsesdele giver alder, automatisk anledning til afkortning 
 af uddannelsen? Sæt gerne flere markeringer (n = 4) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 4 100 

Total 4 100 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                  
 Spørgsmålet er kun besvaret af respondenter, der har svaret at der tildeles standardiserede meritter ud fra 
alder 
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14 Omfang af standardiseret merit 

78.  Hvor mange personer på 25 år og derover påbegyndte uddannelsen i 
 skoleåret 2013/2014? Skriv antal: 

  
Antal Procent 

  1 - 25 elever 48 51 

26 - 50 elever 27 29 

51 - 100 elever 9 10 

101+ elever 10 11 

Total 94 100 

    79.  Hvis du ser på antallet af disse personer på 25 år og derover, der 
 påbegyndte uddannelsen i skoleåret 2013/2014, hvor mange her af 
 fik da tildelt merit samlet set?? (er du i tvivl, bedes du give dit bedste 
 skøn) Skriv antal: 

  
Antal Procent 

  0 - 25 elever 77 76 

26 - 50 elever 16 16 

51 - 100 elever 7 7 

101+ elever 2 2 

Total 102 100 

    80.  Hvis du ser på de personer på 25 år og derover, der fik tildelt merit i skole
 året 2013/2014, hvordan vil du da skønne, at de fordeler sig på følgende 
 former for merit i procent - Bekendtgørelsesfastlagt merit: 

  
Antal Procent 

  0 - 25 procent af eleverne 22 36 

26 - 50 procent af eleverne 11 18 

51 - 75 procent af eleverne 7 11 

76 - 100 procent af eleverne 22 36 

Total 62 100 

Note: Spørgsmålet er blevet renset således at kun svar afgivet fra respondenter fra uddannelser med be-
kendtgørelsesfastlagte meritter er medtaget 
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81.  Hvis du ser på de personer på 25 år og derover, der fik tildelt merit i 
 skoleåret 2013/2014, hvordan vil du da skønne, at de fordeler sig på 
 følgende former for merit i procent - Standardiseret merit(ter): 

  
Antal Procent 

  0 - 25 procent af eleverne 7 37 

26 - 50 procent af eleverne 4 21 

51 - 75 procent af eleverne 3 16 

76 - 100 procent af eleverne 5 26 

Total 19 100 

Note: Spørgsmålet er blevet renset således at kun svar afgivet fra respondenter, der har svaret at de benytter 
standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) er medtaget. 

    
82.  Hvis du ser på de personer på 25 år og derover, der fik tildelt merit i 
 skoleåret 2013/2014, hvordan vil du da skønne, at de fordeler sig på 
 følgende former for merit i procent - Anden ikke standardiseret merit 
 (herunder individuel merit fx i forbindelse med RKV): 

  
Antal Procent 

  0 - 25 procent af eleverne 45 63 

26 - 50 procent af eleverne 12 17 

51 - 75 procent af eleverne 2 3 

76 - 100 procent af eleverne 12 17 

Total 71 100 
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15 Ikke bekendtgørelsesfastlagte  
standardiserede meritter 

83.  Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold 
 til de enkelte dele af uddannelsen?: Grundforløb - Længde af ordinær 
 uddannelse i uger 

  
Antal Procent 

  0 3 19 

10 1 6 

12 1 6 

20 8 50 

22 2 13 

76 1 6 

Total 16 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har be-
svaret spørgsmålet 

    84.  Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold 
 til de enkelte dele af uddannelsen?: Grundforløb - Længde af afkortet 
 forløb i uger 

  
Antal Procent 

  0 5 38 

2 1 8 

10 2 15 

20 3 23 

22 1 8 

58 1 8 

Total 13 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har be-
svaret spørgsmålet 
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85.  Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold 
 til de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets skoledel - Længde af 
 ordinær uddannelse i uger 

  
Antal Procent 

  0 3 17 

2 1 6 

7 1 6 

15 1 6 

23 1 6 

24 1 6 

28 1 6 

30 2 11 

49 2 11 

52 2 11 

54 1 6 

56 2 11 

Total 18 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har be-
svaret spørgsmålet 

    86.  Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til 
 de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets skoledel - Længde af 
 afkortet forløb i uger 

  
Antal Procent 

  0 3 16 

1 2 11 

2 2 11 

3 1 5 

4 1 5 

6 1 5 

12 2 11 

24 1 5 

28 2 11 

30 1 5 

50 1 5 

54 1 5 

56 1 5 

Total 19 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har be-
svaret spørgsmålet 
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87.  Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til 
 de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets praktikdel - Længde af 
 ordinær uddannelse i uger 

  
Antal Procent 

  0 3 19 

26 1 6 

32 1 6 

37 1 6 

52 2 13 

74 1 6 

80 1 6 

97 1 6 

104 3 19 

140 1 6 

198 1 6 

Total 16 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har be-
svaret spørgsmålet 

    88.  Hvor mange ugers afkortning giver denne standardiseret merit i forhold til 
 de enkelte dele af uddannelsen?: Hovedforløbets praktikdel - Længde af 
 afkortet forløb i uger 

  
Antal Procent 

  0 5 31 

10 1 6 

15 1 6 

16 1 6 

18 1 6 

24 2 13 

26 3 19 

48 1 6 

52 1 6 

Total 16 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har be-
svaret spørgsmålet 

    89.  Hvilke objektive kriterier ligger til grund for denne standardiserede merit? 
 Sæt gerne flere markeringer (n = 28) 

  
Antal Procent 

  Almene ungdomsuddannelser eller dele her af (fx STX, HF, HHX 
mm.) 19 68 

Erhvervsuddannelse eller dele her af (EUD) 21 75 

Videregående uddannelser eller dele her af 16 57 

AMU 12 43 

Branchespecifik relevant erhvervserfaring 17 61 

Øvrig erhvervserfaring 8 29 

Alder 4 14 

Andet, skriv hvad: 3 11 

Total 100 357 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                                  
Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har besvaret 
spørgsmålet 
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90.  Hvor stor en andel af det samlede antal personer på 25 år og derover, der 
 har fået merit i skoleåret 2013/14 på jeres skole, vil du vurdere, har fået 
 denne merit? (Hvis du ikke kender den præcise andel, giv da dit  
 bedste bud) 

  
Antal Procent 

  1 - 25 procent af eleverne 10 44 

26 - 50 procent af eleverne 3 13 

51 - 75 procent af eleverne 2 9 

76 - 100 procent af eleverne 8 35 

Total 23 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de benytter standardiserede meritter (spørgsmål 68 og 69) har be-
svaret spørgsmålet  
Note: Respondenter, der har svaret an andel på 0 er ikke medtaget 
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16 Generelt syn på standardiserede 
meritter 

91.  Vil du vurdere, at I på jeres uddannelse med fordel kunne benytte 
 standardiserede meritter mere, end I gør i dag? 

  
Antal Procent 

  Ja 45 35 

Nej 58 45 

Ved ikke 25 20 

Total 128 100 

    92.  Hvorfor benytter I ikke standardiseret merit mere end I gør i dag? 
 Sæt gerne flere markeringer (n = 45) 

  
Antal Procent 

  Fordi vi foretrækker at lave individuelle vurderinger af voksenelever-
nes kompetencer 26 58 

Fordi vi vurderer, at vokseneleverne normalt har bedre at følge ikke 
- afkortede undervisningsforløb 14 31 

Fordi virksomhederne ikke ønsker det 7 16 

Fordi vokseneleverne ikke ønsker merit 13 29 

Fordi det er for administrativt besværligt at lave individuelle forløb 10 22 

Andet, skriv hvilket: 8 18 

Total 78 173 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                                  
Kun respondenter, der har svaret at de med fordel kunne benytte standardiserede meritter mere end de gør i 
dag har besvaret spørgsmålet 

    93.  Hvorfor vil I ikke kunne benytte mere standardiseret merit, end I gør i dag? 
 Sæt gerne flere markeringer (n = 57) 

  
Antal Procent 

  Fordi vi foretrækker at lave individuelle vurderinger af voksenelever-
nes kompetencer 46 81 

Fordi vi vurderer, at vokseneleverne normalt har bedre at følge ikke 
- afkortede undervisningsforløb 15 26 

Fordi virksomhederne ikke ønsker det 5 9 

Fordi vokseneleverne ikke ønsker merit 12 21 

Fordi det er for administrativt besværligt at lave individuelle forløb 1 2 

Andet, skriv hvilket: 14 25 

Total 93 163 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                                 
Kun respondenter, der har svaret at de ikke med fordel kunne benytte standardiserede meritter mere end de 
gør i dag har besvaret spørgsmålet 
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17 Realkompetencevurdering 

94.  I hvilken grad er du enig i den følgende vurdering? Når det bliver 
 obligatorisk at lave RKV for personer på 25 år og derover som følge af 
 den nye eud - reform, vil det blive mere attraktivt for voksne at gå i 
 gang med [Uddannelse]. 

  
Antal Procent 

  I høj grad enig 11 9 

I nogen grad enig 70 54 

I mindre grad enig 32 25 

Slet ikke enig 16 12 

Total 129 100 

    95.  I hvilken grad er du enig i den følgende vurdering? Vores skole er samlet 
 set (kompetencemæssigt, organisatorisk mm.) godt klædt på til at lave RKV 
 på [Uddannelse] for personer på 25 år og derover. 

  
Antal Procent 

  I høj grad enig 74 57 

I nogen grad enig 43 33 

I mindre grad enig 9 7 

Slet ikke enig 3 2 

Total 129 100 

    
96.  Gennemførte I på jeres uddannelse RKV i skoleåret 2013 - 2014? 

  
Antal Procent 

  Ja 109 84 

Nej 18 14 

Ved ikke 3 2 

Total 130 100 

    97.  Hvilken rolle spiller du på skolen i forhold til realkompetencevurderinger 
 (RKV) inden for uddannelsen? Sæt eventuelt flere markeringer (n = 109) 

  
Antal Procent 

  Jeg spiller en overordnet, ledende eller koordinerende, rolle 84 77 

Jeg deltager i en indledende samtale med ansøgeren 39 36 

Jeg deltager i selve realkompetencevurderingen 36 33 

Jeg spiller en anden rolle i forbindelse med RKV 4 4 

Jeg deltager ikke i selve vurderingsprocessen i forbindelse med RKV 
23 21 

Total 186 171 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                                 
Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 har 
besvaret spørgsmålet 
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98.  Hvilke af følgende redskaber, benyttede I i skoleåret 2013 - 2014 i 
 forbindelse med RKV? Sæt gerne flere markeringer (n = 109) 

  
Antal Procent 

  Samtaler 109 100 

Dokumentation, herunder uddannelsesbeviser 108 99 

Logbøger og lignende til selvevaluering og/eller præsentation af 
ansøgeren 25 23 

Praktisk afprøvning 52 48 

Skriftlige tests 51 47 

Tjeklister i forhold til faglige mål, herunder konkretisering af faglige 
mål 65 60 

Vurdering fra tidligere / nuværende arbejdsgiver i forhold til elevens 
kompetencer 62 57 

Andet, skriv hvad: 6 6 

Total 478 439 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                            
 Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 har 
besvaret spørgsmålet 

    99.  Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV?  -  
 Samtaler 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 98 92 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 5 5 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 3 3 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 1 

Total 107 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    100. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV?  -  
 Dokumentation, herunder uddannelsesbeviser 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 96 91 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 9 8 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 1 

Total 106 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    101. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV?  -  
 Logbøger og lignende til selvevaluering og/eller præsentation af 
 ansøgeren 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 13 52 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 3 12 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 4 16 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 2 8 

Sjældent (under 20 %) 3 12 

Total 25 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 
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102. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV?  -  
 Praktisk afprøvning 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 18 34 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 12 23 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 10 19 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 10 19 

Sjældent (under 20 %) 3 6 

Total 53 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    103. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV?  -  
 Skriftlige tests 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 13 27 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 8 17 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 10 21 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 15 31 

Sjældent (under 20 %) 2 4 

Total 48 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    104. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV?  -  
 Tjeklister i forhold til faglige mål, herunder konkretisering af faglige mål 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 39 59 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 13 20 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 10 15 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 3 5 

Sjældent (under 20 %) 1 2 

Total 66 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    105. Hvor ofte benyttede I følgende redskaber mm i forbindelse med RKV?  -  
 Vurdering fra tidligere / nuværende arbejdsgiver i forhold til elevens 
 kompetencer 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 21 33 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 24 38 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 7 11 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 11 17 

Total 63 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 
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106. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold 
 til en RKV? – Samtaler 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 97 91 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 3 3 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 5 5 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 2 2 

Total 107 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    107. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold 
 til en RKV?  - Dokumentation, herunder uddannelsesbeviser 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 91 85 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 9 8 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 6 6 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 1 

Total 107 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    108. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold 
 til en RKV?  - Logbøger og lignende til selvevaluering og/eller præsentation 
 af ansøgeren 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 14 58 

I de fleste tilfælde (80 % -  61 %) 3 13 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 2 8 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 4 17 

Sjældent (under 20 %) 1 4 

Total 24 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    109. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold 
 til en RKV?  - Praktisk afprøvning 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 30 59 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 13 25 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 5 10 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 1 2 

Sjældent (under 20 %) 2 4 

Total 51 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 
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110. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold 
 til en RKV?  - Skriftlige tests 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 17 35 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 11 23 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 9 19 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 11 23 

Total 48 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    111. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold 
 til en RKV?  - Tjeklister i forhold til faglige mål, herunder konkretisering af 
 faglige mål 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 43 67 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 8 13 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 9 14 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 4 6 

Total 64 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    112. I hvor høj grad vurderer du, at følgende er velegnede redskaber i forhold 
 til en RKV?  - Vurdering fra tidligere / nuværende arbejdsgiver i forhold til 
 elevens kompetencer 

  
Antal Procent 

  Altid eller næsten altid (100 % - 81 %) 34 55 

I de fleste tilfælde (80 % - 61 %) 13 21 

I ca. halvdelen af tilfældene (60 % - 41 %) 8 13 

I nogle tilfælde (40 % - 21 %) 7 11 

Total 62 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet redskabet i spørgsmål 98 

    113. Hvordan benytter I samtalen som en del af RKV? (samtalen kan inkludere 
 dokumentation i større eller mindre grad) 

  
Antal Procent 

  Samtalen er normalt der og kun der, hvor RKV foregår. 52 48 

Samtalen følges normalt op med en eller flere skriftlige tests som 
led i RKV. 14 13 

Samtalen følges normalt op med en eller flere praktisk afprøvning 
som led i RKV. 14 13 

Samtalen følges normalt op med både praktisk afprøvning og skrift-
lige tests, samt evt. andre prøve former. 28 26 

Total 108 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter samtalen som redskab i for-
bindelse med RKV 
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114. Hvilken prøveform benytter I i forhold praktisk afprøvning som en del af 
 RKV? 

  
Antal Procent 

  En individuel prøveform, hvor eleven alene stilles en opgave, som 
skal løses 39 75 

En gruppebaseret prøveform, hvor eleven, sammen med andre ele-
ver, stilles en opgave som skal løses. 1 2 

Vi benytter begge dele 12 23 

Total 52 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som red-
skab i forbindelse med RKV 

    115. Hvordan foregår den praktisk afprøvning som en del af RKV? 

  
Antal Procent 

  Som en prøveform med samtale mellem eleven/eleverne og en fag-
lærer/vejleder mens den praktiske afprøvning finder sted  46 88 

Som en prøveform uden samtale med faglærer/vejleder mens den 
praktiske afprøvning finder sted 6 12 

Total 52 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som red-
skab i forbindelse med RKV 

    116. Følges den praktisk afprøvning efterfølgende op med en samtale omkring 
 resultaterne hvor eleven/eleverne forklarer hvorfor de valgte at gøre som 
 de gjorde under afprøvningen? 

  
Antal Procent 

  Ja, altid 46 88 

Ja, nogle gange 5 10 

Nej 1 2 

Total 52 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som red-
skab i forbindelse med RKV 

    
117. Hvordan bedømmes udbyttet af praktisk afprøvning som en del af RKV'en? 

  
Antal Procent 

  Ved hjælp af en tjekliste med de faglige mål som eleven skal 
 opfylde 8 15 

En samlet helhedsvurdering af elevens kompetencer 41 79 

Andet, skriv hvad: 3 6 

Total 52 100 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, der har angivet at de benytter praktisk afprøvning som red-
skab i forbindelse med RKV 
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118. Hvis du tænker på de afkortninger, der fandt sted i sidste skoleår (2013 - 
 2014) på baggrund af RKV på uddannelsen, hvilke uddannelsesdele blev så 
 afkortet? Sæt gerne flere markeringer (n = 105) 

  
Antal Procent 

  Grundforløbet 79 75 

Skoledele på hovedforløb 62 59 

Praktik på hovedforløb 69 66 

Total 210 200 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                                
Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 har 
besvaret spørgsmålet   

    
119. Hvis du ser på antallet af personer på 25 år og derover, der påbegyndte 
 uddannelsen i skoleåret 2013/14, hvor stor en andel ansøgte så om en RKV? 
 (Hvis du ikke kender den præcise andel, giv da dit bedste bud)  
 Skriv andel i procent: 

  
Antal Procent 

  0 - 25 procent af eleverne 51 53 

26 - 50 procent af eleverne 17 18 

51 - 75 procent af eleverne 5 5 

76 - 100 procent af eleverne 23 24 

Total 96 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   

    120. Hvis du ser på antallet af personer på 25 år og derover, der påbegyndte 
 uddannelsen i skoleåret 2013/14, hvor stor en andel fik i alt tildelt en eller 
 anden form for afkortning som følge af en RKV? 

  
Antal Procent 

  0 - 25 procent af eleverne 51 53 

26 - 50 procent af eleverne 20 21 

51 - 75 procent af eleverne 4 4 

76 - 100 procent af eleverne 22 23 

Total 97 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   

    121.  Har I en eller flere personer, der er særligt ansvarlig(e) for at koordinere 
 RKV - indsatsen på skolen? 

  
Antal Procent 

  Ja 94 86 

Nej 15 14 

Total 109 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   

 
 
 
 
 

   



 

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne 44 
 

122. Hvilke(n) person(er) er særligt ansvarlig(e) for at koordinere RKV - 
 indsatsen på skolen? Sæt gerne flere markeringer (n = 94) 

  
Antal Procent 

  Afdelingschef 9 10 

Uddannelseschef 25 27 

Uddannelseskonsulent 25 27 

Vejleder 62 66 

Faglærer 34 36 

Andre, skriv hvem: 16 17 

Total 171 182 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                                
Kun respondenter, der har svaret at der er en eller flere personer med særligt ansvar for at koordinere RKV - 
indsatsen på skolen har besvaret spørgsmålet 

    123. Hvem tager typisk initiativ til at påbegynde en RKV på jeres skole? 
 Sæt gerne flere markeringer (n = 109) 

  
Antal Procent 

  Eleven selv 79 72 

Virksomheder kontakter os 47 43 

Jobcenter kontakter os 41 38 

Skolens egen vejleder opfordrer eleven til at søge 62 57 

Faglærer(e) på skolen, opfordrer eleven til at søge 46 42 

Andre, skriv hvem: 19 17 

Total 294 270 

Note: Respondenterne kan sætte flere kryds.                                                                                                 
Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 har 
besvaret spørgsmålet   

    124. Har de personer, der gennemfører RKV på skolen, deltaget i særlig 
 kompetenceudvikling i forhold til RKV? 

  
Antal Procent 

  Ja 50 46 

Nej 42 39 

Ved ikke 17 16 

Total 109 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   

    125. Har I nedskrevne regler, procedurer eller vejledninger vedrørende jeres 
 arbejde med RKV på skolen? 

  
Antal Procent 

  Ja 76 70 

Nej 21 19 

Ved ikke 12 11 

Total 109 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   
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126. I hvilken grad oplever I et behov for at styrke kvaliteten af jeres arbejde 
 med RKV gennem kompetenceudvikling af de medarbejdere, der arbejder 
 med RKV? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 13 12 

I nogen grad 55 50 

I mindre grad 38 35 

Slet ikke 2 2 

Ved ikke 1 1 

Total 109 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   

    127. I hvilken grad oplever I et behov for at styrke kvaliteten af jeres  
 arbejde med RKV gennem inspiration udefra, herunder i form af 
 inspirationsmaterialer? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 21 19 

I nogen grad 59 54 

I mindre grad 27 25 

Slet ikke 2 2 

Total 109 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   

    128. I hvilken grad oplever I, at inputs fra det faglige udvalg kan bidrage 
 til at styrke kvaliteten af jeres arbejde med RKV? 

  
Antal Procent 

  I høj grad 31 29 

I nogen grad 49 45 

I mindre grad 21 19 

Slet ikke 4 4 

Ved ikke 3 3 

Total 108 100 

Note: Kun respondenter, der har svaret at de gennemførte RKV på deres uddannelse i skoleåret 2013 - 2014 
har besvaret spørgsmålet   
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