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1 Indledning 

Denne bilagsrapport viser kursisternes svar på samtlige evalueringsspørgsmål gennem figurer med 

liggende søjlediagrammer. Figurerne viser svarfordelingerne på de spørgsmål som er stillet til kur-

sister på flere uddannelsestyper. Dermed kan man bruge figurerne til at sammenligne de forskel-

lige uddannelsestyper.  

 

I kapitel 2 fremgår de figurer, der knytter sig til kapitel 4 i evalueringsrapporten, og viser vurde-

ringerne af uddannelsernes indhold. Fordi der er forskel på indholdet på de kurser, der gennem-

føres for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (22-timers uddannelsen) og kurser for koor-

dinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet (koordinator-

uddannelsen) afrapporteres resultater særskilt for de to målgrupper. Således samles besvarelser 

fra tilstedeværelseskurser og netbaserede kurser inden for henholdsvis 22-timers uddannelser og 

koordinatoruddannelser. 

 

Kapitel 3 viser de figurer, der hører til kapitel 5 i evalueringsrapporten, som omhandler kursister-

nes vurderinger af pædagogikken på uddannelserne. Her er der to spørgsmål, som alene er stillet 

til kursisterne på hhv. 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator tilstedeværelsesud-

dannelsen. De kan derfor ikke sammenlignes med besvarelser fra de netbaserede uddannelser. 

Med undtagelse af disse to spørgsmål kan kursisternes vurderinger af pædagogikken sammenlig-

nes for henholdsvis de to tilstedeværelsesuddannelser og de to netuddannelser. Koordinator til-

stedeværelsesuddannelsen sammenlignes således med 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen, og 

koordinator netuddannelsen sammenlignes med 22-timers netuddannelsen.  

 

Fra januar 2015 trådte nye evalueringsskemaer i kraft. Formålet med revisionen af de tidligere 

evalueringsskemaer var dels at afspejle bekendtgørelsesændringen nr. 114 af 05/02/2013, vedrø-

rende indholdet i koordinatoruddannelsen, dels for at lave mindre sproglige justeringer på bag-

grund af løbende henvendelser fra udbydere. Spørgeskemaerne blev udarbejdet med udgangs-

punkt i input fra parterne i Det Centrale AMO-udvalg. EVA har forestået metodisk sparring i for-

hold til formulering af de konkrete spørgsmål, samt kvalitetssikret spørgeskemaet gennem pilot-

interviews med personer, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. De endelige skemaer er 

godkendt af Arbejdstilsynet. 

 

I samtlige evalueringsskemaer er der således foretaget mindre justeringer af formuleringer, mens 

der i skemaerne til koordinatoruddannelserne er tilføjet en række ekstra spørgsmål. De tidligere 

spørgsmålsformuleringer fremgår af en note under hver tabel. Gennemgående bedes kursisterne 

på koordinatoruddannelsen i det nye spørgeskema vurdere deres forståelse af en række forhold 

adskilt for henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. 

 

Ved læsning af figurerne skal man som læser desuden være opmærksom på, at for koordinator-

uddannelserne vil en række spørgsmål om indholdet i uddannelserne i det nye skema være op-

delte i henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen.  

 

Ved læsning af tabellerne i indeværende bilagsrapport skal man som læser derfor være opmærk-

som på, at for koordinatoruddannelserne vil en række spørgsmål om indholdet i uddannelserne 

være opdelte i henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. 
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Et andet opmærksomhedspunkt ved læsning af rapporten er, at det ikke er alle udbydere, der har 

brugt de nye evalueringsskemaer, på trods af en stor indsats for at informere alle udbydere. Det 

betyder for tabeller vedrørende koordinatoruddannelsen, at nogle spørgsmål både afrapporteres 

med den gamle formulering og de nye formuleringer for hvert enkelt samme spørgsmål. Til eva-

lueringerne af den netbaserede koordinatoruddannelse er der desværre udelukkende brugt gam-

le evalueringsskemaer, hvorfor det ikke vil være muligt at afspejle bekendtgørelsesændringen i 

evalueringen for denne uddannelsestype. Samlet har fem udbydere á seks uddannelser indleveret 

gamle evalueringsskemaer for i alt 1.303 kursister, på henholdsvis 22-timers uddannelsen, 22-

timers netuddannelsen og koordinator netuddannelsen.  

 

Det er indskærpet overfor samtlige udbydere, at det er afgørende for en evaluering af høj kvali-

tet, at de nye evalueringsskemaer benyttes fremadrettet. 
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2 Bilag til kapitel 4 

2.1 Uddannelserne for medlemmer af 
arbejdsmiljøorganisationen 

2.1.1 Sammenligning af 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen  

og 22-timers netuddannelsen 

 

Figur 1 

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver arbejdsmiljøorganisationen 

(AMO) har?  

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal løse?” 

 

Figur 2 

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvem AMO kan samarbejde med internt i 

virksomheden (f.eks. samarbejdsudvalg, personaleafdeling)? 

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvem AMO kan samarbejde med internt i virksomheden?”  

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22-timers netudd.
(N = 267)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.299)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22-timers netudd.
(N = 266)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.287)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt
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Figur 3 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan virksomheden kan arbejde  
langsigtet med arbejdsmiljø blandt andet via den årlige arbejdsmiljødrøftelse? 
 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan virksomheden kan arbejde langsigtet med arbejdsmiljø?” 

 
Figur 4 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan arbejdsmiljøgruppen kan påvirke 
holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden? 

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan AMO kan påvirke holdningen til arbejdsmiljøet i virksomhe-

den?” 

 
Figur 5 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan I kan få samarbejdet i  
arbejdsmiljøgruppen til at fungere? 

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan I kan få samarbejdet i AMO til at fungere?” 

 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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(N = 267)

22-timers
tilstedeværelsesudd.
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Figur 6 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilken rolle du som arbejdsmiljørepræsen-
tant eller leder har i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø? 

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan AMO kan bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø?” 

 
Figur 7 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder med 
arbejdspladsvurderingen (APV)? 

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan AMO kan arbejde med arbejdspladsvurderingen (APV)?” 

 
Figur 8 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke metoder arbejdsmiljøgruppen kan 
bruge i det forebyggende arbejde (f.eks. arbejdsmiljøgennemgange, risikovurderinger 
og problemløsning)? 

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke metoder AMO kan bruge i det forebyggende arbejde (fx ar-

bejdsmiljøgennemgange, risikovurderinger og problemløsning)?” 
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Figur 9 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver arbejdsmiljøgruppen har i 
forbindelse med ulykker eller erhvervssygdomme? 

 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvad AMO skal gøre i forbindelse med ulykker eller arbejdsbetingede 

lidelser?” 

 
Figur 10 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i den  
årlige arbejdsmiljødrøftelse? 
 

 
 

Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvad AMO’s rolle er i den årlige arbejdsmiljødrøftelse?” 

 
Figur 11 
I hvilken grad har uddannelsen givet dig information om din ret til fremover at vælge 
supplerende kurser eller uddannelse? 
 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Dette spørgsmål er ikke stillet kursisterne de 

tidligere år, hvilket forklarer det lavere N.   

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22-timers netudd.
(N = 266)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.261)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt
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(N = 142)

22-timers
tilstedeværelsesudd.
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I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke
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Figur 12 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke eksterne samarbejdspartnere  
arbejdsmiljøgruppen kan hente bistand hos (f.eks. arbejdsmiljørådgivere og  
Arbejdstilsynet)? 
 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer, 

hvilket gælder for 125 kursister på 22-timers netuddannelsen. Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor-

dan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke eksterne samarbejdspartnere AMO kan inddrage, fx arbejds-

miljørådgivere og Arbejdstilsynet?” 

 
Figur 13 
I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til arbejdet i AMO? 
 

 

2.2 Uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet 

2.2.1 Sammenligning af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator 

netuddannelsen 

 
Figur 14 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver koordinatoren skal løse ift. 
projekteringsfasen? 

 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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(N = 265)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.284)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt
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I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke
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Koordinator netudd.
(N=146)

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 921)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt
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Figur 15 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke opgaver koordinatoren skal løse ift. 
byggefasen?  

 

 
 
Figur 16 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan arbejde systematisk med 
arbejdsmiljøarbejde i bygge- og anlægsprojektet? 

 

 
 
Figur 17 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan samarbejde med de andre 
aktører i bygge- og anlægsprojektet…  

 

 
Note: Kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen blev stillet to adskilte spørgsmål med henblik på 

henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret 

det gamle spørgsmål: ”Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan samarbejde med de an-

dre aktører i bygge- og anlægsprojektet?” 

  

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd.
(N=146)

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 921)
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(N = 921)
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Koordinator netudd.
(N=146)

Koordinator  
tilstedeværelsesudd.  

(N = 917).  
… i forbindelse med 

udførelsesfasen? 

Koordinator  
tilstedeværelsesudd.  

(N = 916).  
… i forbindelse med 
projekteringsfasen? 

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt
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Figur 18 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan påvirke holdningerne til 
arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojektet… 

 

 
Note: Kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen blev stillet to adskilte spørgsmål med henblik på 

henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret 

det gamle spørgsmål: ” Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan påvirke holdningerne til 

arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojektet?” 

 
Figur 19 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan… 

 

 
Note: Kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen blev stillet to adskilte spørgsmål med henblik på 

henholdsvis projekteringsfasen (lave planen for sikkerhed og sundhed) og udførelsesfasen (bruge planen for 

sikkerhed og sundhed). Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret det gamle spørgsmål: ” hvor-

dan du kan lave og bruge planen for sikkerhed og sundhed”. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd.
(N=146)

Koordinator 
tilstedeværelsesudd.  

(N = 917).  
… i forbindelse med 

udførelsesfasen? 

Koordinator  
tilstedeværelsesudd.  

(N = 918).  
… i forbindelse med 
projekteringsfasen? 

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd. 
(N=145) 

… lave og bruge 
planen for sikkerhed 

og sundhed?  

Koordinator  
tilstedeværelsesudd. 

(N=916) 
… bruge planen for 

sikkerhed og 
sundhed i 

udførelsesfasen?  

Koordinator 
tilstedeværelsesudd.  

(N=913) 
… lave planen for 

sikkerhed og 
sundhed i 

projekteringsfasen?  

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt
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Figur 20 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan lede og gennemføre sik-
kerhedsmøder? 

 

 
 
Figur 21 

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan lede og gennemføre op-

startsmøder? 

 
Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på 

koordinator tilstedeværelsesuddannelsen.  

 
 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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tilstedeværelsesudd.
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Figur 22 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke metoder du kan bruge i det  
forebyggende arbejde… 

 
Note: Kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret det gamle spørgsmål: ” Hvordan har uddannel-

sen forberedt dig på, hvilke metoder du kan bruge i det forebyggende arbejde på bygge- og anlægsprojek-

tet (fx arbejdsmiljøgranskning, arbejdsmiljørunderinger og APV)?”. 

 
Figur 23 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke eksterne samarbejdspartnere du kan 
bruge (f.eks. arbejdsmiljørådgivere og Arbejdstilsynet)? 
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Figur 24 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad du skal gøre som koordinator, hvis der 
sker ulykker eller opstår erhvervsskader? 
 

 
 
Figur 25 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvad du kan gøre som koordinator, hvis der 
er sundhedsfarer i bygge- og anlægsprojektet? 
 

 
 
Figur 26 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på rollefordelingen i projekteringsfasen, her-
under lovgivningen herom? 
 

 
Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator 

tilstedeværelsesuddannelsen.  

 
Figur 27 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, rollefordelingen i udførelsesfasen, herunder 
lovgivningen herom? 
 

 
Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator 

tilstedeværelsesuddannelsen.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd.
(N=146)

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 896)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd.
(N=146)

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 898)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 897)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 896)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt



 

Bilagsrapport 17 

 

Figur 28 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvordan du kan lave og bruge journalen i 
projekteringsfasen? 
 

 
Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator 

tilstedeværelsesuddannelsen.  

 
Figur 29 
Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, kontakt til og samarbejde med bygherren 
som opgavestiller? 
 

 
Note: Dette spørgsmål indgår kun i det nye evalueringsskema og er kun besvaret af kursister på koordinator 

tilstedeværelsesuddannelsen.  

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 895)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 893)

Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt



 

Bilagsrapport 18 

 

Figur 30 
I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til at… 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd.  
(N = 146) 

… arbejde med 
arbejdsmiljø? 

Koordinator  
tilstedeværelsesudd.  

(N = 896).  
… varetage 
arbejdsmiljø- 

koordineringen 
under 

udførelsesfasen? 

Koordinator  
tilstedeværelsesudd.  

(N = 896).  
… varetage 
arbejdsmiljø- 

koordineringen 
under 

projekteringen?  

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke
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3 Bilag til kapitel 5 

3.1 Uddannelserne for medlemmer af 
arbejdsmiljøorganisationen 

3.1.1 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen 
 
Figur 31 
Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at forbinde undervisningen 
med hverdagen på din arbejdsplads? 
 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. 

Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvordan synes du underviseren har været til at forbinde undervisnin-

gen med hverdagen på din arbejdsplads?” 

3.2 Uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet 

3.2.1 Koordinator tilstedeværelsesuddannelsen 
 
Figur 32 
Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at bruge praktiske eksempler 
fra bygge- og anlægsområdet til at vise forskellige løsninger på arbejdsmiljøproblemer? 
 

 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.185)

Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 891)

Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige
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3.3 Sammenligning af uddannelserne for medlemmer af 
arbejdsmiljøorganisationen og uddannelserne for  
koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet  
inden for bygge- og anlægsområdet  

3.3.1 Sammenligning af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers  

tilstedeværelsesuddannelsen 
 
Figur 33 
Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at bruge den viden, du på 
forhånd havde om arbejdsmiljø? 
 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. 

Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvordan synes du underviseren har været til at tage højde for den 

viden du på forhånd havde om arbejdsmiljø?” 

 
Figur 34 
Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for, at inddrage praktiske  
eksempler fra din eller andres arbejdspladser/dit eller andres bygge- og  
anlægsprojekter? 
 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. 

Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvordan synes du underviseren har været til at inddrage praktiske 

eksempler fra din eller andres arbejdspladser?” 

 
Figur 35 
Hvor svær eller let var undervisningen? 
 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 919)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 13.886)

Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige Jeg havde ingen forhåndsviden om arbejdsmiljø

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 891)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.214)

Rigtig gode Gode Mindre gode Dårlige

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 920)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.210)

For svær Tilpas For let
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Figur 36 
Hvordan synes du, underviseren har været til at skifte mellem oplæg og opgaver? 
 

 
 
Figur 37 
Hvor meget forventer du, at du vil kunne bruge erfaringer fra den obligatoriske  
praktiske opgave i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder/koordinator? 
 

 
Note: På 22-timers tilstedeværelsesuddannelsen har 1.061 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. 

Den gamle spørgsmålsformulering er: ”Hvor meget har du lært af arbejdet med den praktiske opga-

ve/hjemmeopgaven?”  

Note: Denne figur er fratrukket den andel af kursisterne som ikke har udført den praktiske opga-

ve/hjemmeopgaven på tidspunktet, hvor de udfyldte spørgeskemaet, hvilket gælder for 983 kursister på 22-

timers tilstedeværelsesuddannelsen, og 23 kursister på koordinator tilstedeværelsesuddannelsen.  

3.3.2 Sammenligning af koordinator netuddannelsen og 22-timers netuddannelsen 
 
Figur 38 
I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over indholdet af  
uddannelsen? 
 

 
Note: På 22-timers netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle 

spørgsmålsformulering er: ”I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over indholdet 

af uddannelsen?” 

  

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 896)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 12.200)

Rigtig god God Mindre god Dårlig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator
tilstedeværelsesudd.

(N = 869)

22-timers
tilstedeværelsesudd.

(N = 11.177)

Meget Noget Lidt Intet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd.
(N = 146)

22-timers netudd.
(N = 266)

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke
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Figur 39 
I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over  
arbejdsmiljøområdet? 
 

 
Note: På 22-timers netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle 

spørgsmålsformulering er: ”I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over arbejdsmil-

jøområdet?” 

 
Figur 40 
I hvilken grad var du klar til at gå i gang med netperioden af uddannelsen efter  
tilstedeværelsesundervisningen? 
 

 
Note: På 22-timers netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle 
spørgsmålsformulering er: ”Var du klar til at gå i gang med netperioden af uddannelsen efter tilstedeværel-
sesundervisningen?”, hvilket samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret.  

 
Figur 41 
Hvordan fungerede aktivitetsplanen som ramme for netperioden? 
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Figur 42 
Hvor relevante synes du opgaverne i aktivitetsplanen var? 
 

 
Note: På 22-timers netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle 
spørgsmålsformulering er: ”I hvilken grad synes du opgaverne i aktivitetsplanen var relevante?”, hvilket 
samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret. 

 
Figur 43 
I hvilken grad var det klart for dig, hvad der skulle til, før opgaverne var løst  
tilfredsstillende? 
 

 
Note: På 22-timers netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle 
spørgsmålsformulering er: ”Var det klart for dig, hvad der skulle til, før opgaverne var løst tilfredsstillende?”, 
hvilket samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret. 
 

Figur 44 
I hvilken grad har du drøftet opgaverne med arbejdsmiljørepræsentanten/ 
arbejdslederen på din arbejdsplads?  

 
Note: På 22-timers netuddannelsen har 125 kursister besvaret de gamle evalueringsskemaer. Den gamle 
spørgsmålsformulering er: ”Har du drøftet opgaverne med den anden part i arbejdsmiljøorganisationen”, 
hvilket samtlige kursister på koordinator netuddannelsen har besvaret. 
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Figur 45 
Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med underviserens vejledning i løbet af  
netperioden? 
 

 
 
Figur 46 
Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med it-systemets driftsstabilitet? 
 

 
 
Figur 47 
Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med it-systemets brugervenlighed? 
 

 
 
Figur 48 
Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med mulighederne for dialog med andre  
deltagere via it-systemet? 
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Figur 49 
Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med det undervisningsmateriale, der anvendes 
på kurset? 
 

 
 
Figur 50 
Vil du anbefale den netbaserede uddannelse til andre inden for din branche? 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Koordinator netudd.
(N = 145)

22-timers netudd.
(N = 265)
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Koordinator netudd.
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22-timers netudd.
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Ja, ubetinget Ja, men med nogle forbehold

Ja, men med mange forbehold Nej, jeg vil ikke anbefale dem netuddannelsen
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