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1 Indledning 

Arbejdsmiljøuddannelserne er obligatoriske for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der 

er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), samt for koordinatorer af sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet på store byggepladser inden for bygge- og anlægsområdet. Formålet med de 

obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser er blandt andet at effektivisere arbejdet i AMO og styrke 

det forebyggende arbejde. De obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser bidrager dermed til at sikre 

et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Det er derfor vigtigt, at kursisterne på uddan-

nelserne får den fornødne viden om arbejdsmiljø, og at de pædagogiske principper, der anvendes 

i undervisningen, understøtter kursisternes læring. En mere detaljeret beskrivelse af kravene til 

arbejdsmiljøuddannelserne findes i bekendtgørelse nr. 840 af 29.6.2010 om godkendelse af ud-

bydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. 

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøger løbende kvaliteten af de obligatoriske arbejdsmil-

jøuddannelser og har siden 2006 fremlagt resultaterne i en årlig evalueringsrapport som denne. 

Dette års evalueringsrapport er baseret på evalueringer fra de 13.702 kursister, der udfyldte et 

evalueringsskema om en gennemført arbejdsmiljøuddannelse i 2016. Desuden er rapporten base-

ret på viden fra de syv kontrolbesøg, som EVA gennemførte på udvalgte arbejdsmiljøuddannelser 

i 2016, og oplysninger fra udbydere.  

 

Formålet med evalueringsrapporten er at:  

• Beskrive udviklingen i antallet af uddannelser, kurser, undervisere og kursister 

• Beskrive og analysere kursisternes vurderinger 

• Identificere, hvilke områder udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne bør være særligt op-

mærksomme på. 

 

Evalueringsrapporten henvender sig både til Det Centrale AMO-udvalg, der følger udviklingen i 

virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, og til udbydere af og undervisere på arbejds-

miljøuddannelserne, der blandt andet kan bruge rapporten til at sammenligne egne evaluerings-

resultater med de gennemsnitlige resultater.  

 

I relevante afsnit i rapporten har EVA på baggrund af analysen udtrykt vurderinger og opfordrin-

ger. Disse er henvendt til udbyderne.  

 

Evalueringsrapporten er suppleret af en bilagsrapport med figurer, der viser kursisternes evalue-

ringer af arbejdsmiljøuddannelser gennemført i 2016. Evalueringsrapporten og bilagsrapporten er 

udarbejdet af evalueringskonsulent Line Merling-Petersen (projektleder) og metodemedarbejder 

Gustav Egede Hansen, EVA. 

 

De obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser udbydes som både tilstedeværelsesuddannelser og net-

baserede uddannelser. Arbejdsmiljøuddannelserne for medlemmer af AMO vil herefter blive om-

talt som henholdsvis 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers-netuddannelsen, mens 

arbejdsmiljøuddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet vil blive be-

nævnt henholdsvis koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator-netuddannelsen. 
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1.1 Metode og datagrundlag 
Rapporten baserer sig på tre datakilder:  

• Kursistevalueringer af arbejdsmiljøuddannelser gennemført i 2016 

• Oplysninger fra udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne 

• Viden fra de syv kontrolbesøg, som EVA gennemførte i 2016.  

 

Desuden inddrages tidligere års kursistevalueringer som sammenligningsgrundlag.  

 

Nedenfor beskrives de tre datakilder. 

1.1.1 Kursistevalueringer  

Kursisterne har evalueret uddannelsen via standardiserede evalueringsskemaer, umiddelbart efter 

at uddannelsen var gennemført. Udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne har indtastet resulta-

terne fra evalueringsskemaerne i et optællingsskema, som de dernæst har sendt til EVA. Kursist-

evalueringerne udgør den primære datakilde. Processen er illustreret i figur 1 nedenfor: 

 

Figur 1  

Dataindsamling 

 
Kilde: EVA. 

 

Nedenstående tabel 1 viser svarprocenten for hver af uddannelsestyperne. 

 

Tabel 1 

Svarprocent 
 

Antal, der har  

gennemført arbejds-

miljøkurserne 

Antal, der har  

besvaret evaluerings-

skemaerne 

Svarprocent 

 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 12.992 12.327 95 % 

22-timers-netuddannelsen 305 202 66 % 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 1.053 1.018 97 % 

Koordinator-netuddannelsen 194 155 80 % 

Total 14.544 13.702 94 % 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Det er samlet set en høj svarprocent, der udgør en udmærket indikator for, at rapportens resulta-

ter kan anses for repræsentative for populationen af kursister på arbejdsmiljøuddannelserne. Dog 

er der væsentlige udsving i svarprocenterne, når man sammenligner på tværs af uddannelsesty-

perne. Som det fremgår af tabel 1, er svarprocenten på de netbaserede kurser betydeligt lavere 

end svarprocenterne på tilstedeværelseskurserne. Derudover er svarprocenten på koordinator-

netuddannelsen særligt lav. EVA har været i kontakt med flere af udbyderne, og mens den lave 

svarprocent hos nogle har været et resultat af tekniske problemer ved overgang til et onlinespør-

geskemasystem, peger andre på udfordringen ved, at kursisterne ikke er anonyme, når de sender 

deres spørgeskemaer tilbage til udbyderen via e-mail. Omvendt er der også netuddannelser, som 

har en svarprocent på 100 %. Hos dem skyldes de høje svarprocenter, at kursusdiplomet først 

udleveres, når evalueringsskemaet er besvaret. EVA er opmærksom på problemerne med svarpro-

centerne på netuddannelserne og er i dialog med de pågældende parter. Vi forventer dermed, at 

problemerne bliver løst i 2017. 

 

Kursister udfylder 
evalueringsskemaer

Udbydere indtaster 
evalueringsresultater i 

optællingsskemaer

Optællingsskemaer 
sendes til EVA

EVA behandler og 
analyserer 

evalueringsresultaterne
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Som det fremgår af tabel 1, er der stor forskel på, hvor mange kursister der gennemfører hver 

uddannelse. Når der er få besvarelser, skal man være varsom, når man læser og fortolker resulta-

ter angivet i procent, da selv få kursister kan rykke det samlede billede væsentligt. Det gælder 

også, når man sammenligner over tid. Det er desuden værd at være opmærksom på, at ikke alle 

kursister har besvaret alle spørgsmål i evalueringsskemaerne. Antallet af kursister, der har besva-

ret de enkelte spørgsmål, er i tabellerne i denne evalueringsrapport angivet med ”N”.  

 

EVA har analyseret resultaterne fra kursisternes evalueringer ved at se på tværs af udbyderne af 

arbejdsmiljøuddannelserne og fokusere på kursisternes besvarelser af de enkelte spørgsmål. Re-

sultaterne giver altså et overordnet billede af den nuværende status med hensyn til kvaliteten af 

arbejdsmiljøuddannelserne, mens der ikke er lavet analyser på udbyderniveau. EVA er ikke i besid-

delse af baggrundsdata på individniveau, og det er derfor ikke muligt at undersøge, om der er en 

sammenhæng mellem kursisternes baggrund og deres evaluering af uddannelserne. Analysen af 

kursisternes evalueringer er foretaget, ved at der er udarbejdet frekvenstabeller for alle evalue-

ringsspørgsmål. Frekvenstabellerne er illustreret med figurer i bilagsrapporten, hvor de sammen-

lignes på tværs af uddannelsestyper i de tilfælde, hvor det er muligt. 

 

I alt 13.702 kursister har udfyldt et evalueringsskema i 2016. Rapportens opgørelser og resultater 

baserer sig på de kursister, der har udfyldt et evalueringsskema, og det er således disse, der hen-

vises til, når vi i rapporten omtaler kursister. Når der kommenteres på forskelle med hensyn til 

svarfordelinger i forbindelse med vurderende spørgsmål i tabeller, kommenterer vi primært på 

forskelle på mindst 5 procentpoint. De områder, hvor uddannelserne vurderes bedst og dårligst, 

vil dog også blive fremhævet, selvom forskellen til næstbedste/-dårligste kan være mindre end 5 

procentpoint. I disse tilfælde bør læseren være opmærksom på, at mindre forskelle kan være ud-

tryk for tilfældigheder. 

 

Der kan være udbydere, hvis kursister evaluerer uddannelsen mere positivt end gennemsnittet af 

kursister, ligesom det modsatte kan være tilfældet. Hvis de enkelte udbydere ønsker at se, hvor-

dan deres uddannelse vurderes relativt set, kan de sammenligne det optællingsskema, som de 

har sendt til EVA, med tallene i bilagsrapporten. 

1.1.2 Oplysninger fra udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne 

I forlængelse af kursisternes evalueringer af hvert kursus oplyser udbyderne følgende: 

• Hvorvidt kurset var et brancherettet eller et generelt kursus 

• Hvorvidt kurset var et virksomhedsrettet kursus eller et åbent kursus 

• Antallet af kursister, der har gennemført kurset 

• Antallet af kursister, der har afleveret et evalueringsskema i forbindelse med kurset. 

 

Oplysningerne giver indblik i karakteren af de kurser, der afholdes, samt i sammensætningen af 

de forskellige typer af kurser. Udbyderen oplyser også antallet af aktive undervisere, der er tilknyt-

tet uddannelsen. Det reelle antal aktive undervisere i den samlede udbyderstab kan være mindre 

end det antal, evalueringsskemaerne summer op til, idet den samme underviser kan være tilknyt-

tet flere udbydere eller undervise på flere uddannelsestyper. På den måde kan den samme under-

viser komme til at figurere i opgørelsen flere gange.  

1.1.3 Nye evalueringsskemaer 

I januar 2015 blev nye evalueringsskemaer taget i brug. Evalueringsskemaerne blev revideret dels 

for at afspejle bekendtgørelsesændring nr. 114 af 5.2.2013 vedrørende indhold i koordinatorud-

dannelsen, dels for at lave mindre sproglige justeringer på baggrund af løbende henvendelser fra 

udbydere og Det Centrale AMO-udvalg. EVA har forestået metodisk sparring med hensyn til for-

mulering af de konkrete spørgsmål samt kvalitetssikret spørgeskemaet gennem pilotinterviews 

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

af Arbejdstilsynet. 

 

I samtlige evalueringsskemaer er der foretaget mindre justeringer af formuleringer. I skemaerne 

for 22-timers-uddannelserne er der tilføjet et enkelt nyt spørgsmål, mens der i skemaerne for ko-

ordinatoruddannelserne er tilføjet en række ekstra spørgsmål. Gennemgående bliver kursisterne 

på koordinatoruddannelserne i det nye evalueringsskema bedt om at vurdere deres forståelse af 
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en række forhold adskilt for henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. Dette afspejler 

bekendtgørelsesændringen. 

 

I rapporten vil det fremgå af en note til tabellerne i de tilfælde, hvor besvarelser af et revideret 

spørgsmål fra 2015 og frem sammenlignes med besvarelser fra tidligere år.  

1.1.4 Opmærksomhedspunkter i forbindelse med datagrundlaget 

I forbindelse med dataindsamlingen har EVA igen i år oplevet en række udfordringer forbundet 

med at indsamle optællingsskemaer med kursisters besvarelser fra udbyderne. Det skyldes, at vi 

har modtaget mangelfulde skemaer. Herudover har EVA oplevet, at nogle udbydere havde van-

skeligheder med hensyn til at oplyse kursets art, antallet af kursister, der har gennemført arbejds-

miljøkurserne, og antallet af kursister, der har udfyldt evalueringsskemaerne. I forbindelse med 

EVA’s indsamling af data har flere udbydere glemt at indsende disse oplysninger, eller de har ind-

sendt fejlbehæftede tal. EVA har i disse tilfælde taget kontakt til udbyderen og fået oplyst mang-

lende tal eller sammen med udbyderen kvalitetssikret de indsendte tal. EVA vurderer derfor, at de 

ovennævnte udfordringer ikke udgør et problem for resultaterne samlet set. 

 

Det skal bemærkes, at der er varierende svarprocenter på de forskellige uddannelser samt på ud-

byderniveau under de forskellige uddannelser. Endvidere er det vigtigt som læser at holde sig for 

øje, at antallet af kursister, der har udfyldt evalueringsskemaerne for netuddannelserne, er relativt 

lille, og derfor kan meget få besvarelser forårsage relativt store procentvise udsving.  

1.1.5 Viden fra kontrolbesøg 

EVA gennemførte i 2016 syv kontrolbesøg på udvalgte uddannelser. I forbindelse med kontrolbe-

søgene observerede EVA undervisningen og interviewede kursister, undervisere og udbydere. Un-

der besøgene var der blandt andet fokus på, om underviserne differentierer undervisningen på 

baggrund af kursisternes forudsætninger, og hvordan holdets sammensætning og størrelse påvir-

ker undervisningen og udfoldelsen af de pædagogiske principper. EVA har i forbindelse med 

planlægningen af kontrolbesøgene lagt vægt på at besøge udbydere, der ikke tidligere er blevet 

besøgt, eller hvor det er lang tid siden, udbyderen er blevet besøgt. Seks ud af syv kontrolbesøg 

er gennemført hos udbydere af 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen, som udgør langt største-

delen af de uddannelser, der udbydes. Det sidste besøg er gennemført hos en udbyder af koordi-

nator-tilstedeværelsesuddannelsen. 

 

Tidligere har EVA gennemført fem årlige kontrolbesøg, men på et møde i Det Centrale AMO-ud-

valg i foråret 2014 blev det besluttet at give mulighed for, at EVA gennemfører 1-3 ekstra årlige 

kontrolbesøg. Hvor de ekstra kontrolbesøg finder sted, besluttes med udgangspunkt i EVA’s tidli-

gere erfaringer samt oplysninger, der er indhentet i forbindelse med evalueringsskemaerne. 

 

Erfaringer fra kontrolbesøgene vil i rapporten blive brugt til at perspektivere resultaterne fra kursi-

sternes evalueringer i de tilfælde, hvor det er relevant. 

1.2 Rapportens opbygning 
Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af rapportens resultater. I dette kapitel er der også op-

summerende betragtninger om, hvad udbydere og undervisere bør være opmærksomme på i for-

bindelse med deres udvikling af arbejdsmiljøuddannelserne.  

 

Kapitel 3 viser udviklingen i antallet af uddannelser, udbydere, undervisere, kurser og kursister. 

 

Kapitel 4 indeholder beskrivelser af kursisternes evalueringer af uddannelsernes indhold opdelt 

efter distinktionen mellem vidensniveau og handleniveau som i bekendtgørelsen. Vidensniveauet 

refererer til, i hvilken grad kursisterne vurderer, at de har fået tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø-

området. Handleniveauet vedrører, hvor god viden kursisterne vurderer, de har fået om, hvordan 

de håndterer konkrete opgaver i AMO efter endt uddannelse. Først behandles vurderingerne af 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers-netuddannelsen og dernæst af koordinator-

tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator-netuddannelsen.  
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Kapitel 5 præsenterer kursisternes vurderinger af, hvordan underviserne på de obligatoriske ar-

bejdsmiljøuddannelser forvalter de pædagogiske principper, der er fastlagt i bekendtgørelsen. Li-

gesom i kapitel 4 behandles først 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers-netuddan-

nelsen. Herefter behandles koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator-netuddan-

nelsen. Alle uddannelserne behandles separat i dette kapitel, og der vil derfor ikke blive foretaget 

sammenligninger. 

 

Som i evalueringsrapporten for 2015 formidles resultaterne fra kursisternes evalueringer gennem 

tabeller. Formidling af resultaterne for samtlige spørgsmål i evalueringsskemaerne via figurer kan 

findes i bilagsrapporten. 
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2 Sammenfatning 

Dette kapitel præsenterer evalueringsrapportens vigtigste resultater. Undervejs peges på forhold, 

som udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne bør være særligt opmærksomme på.  

 

Evalueringen viser, at størstedelen af kursisterne vurderer arbejdsmiljøuddannelserne positivt. Det 

gælder både indholdet af uddannelserne og varetagelsen af de pædagogiske principper. Det ty-

der på, at kursisterne via uddannelserne har fået den fornødne viden og handlekompetence, og 

at de på den baggrund vil kunne bidrage til at effektivisere arbejdet i AMO og styrke det forebyg-

gende arbejde. Der er dog variationer i graden af tilfredshed mellem uddannelsestyperne og mel-

lem de enkelte områder inden for arbejdsmiljøarbejdet, hvilket vil blive beskrevet nærmere i 

denne sammenfatning og i kapitel 4 og 5. 

 

2.1. Kursusudbud og kursister 

I 2016 gennemførte 14.544 kursister en arbejdsmiljøuddannelse, og af dem indgår 13.702 i de 

optællinger af kursisternes evalueringer, som udbyderne har sendt til EVA. Det betyder, at 94 % 

af de kursister, der har gennemført en arbejdsmiljøuddannelse i 2016, har udfyldt et evaluerings-

skema. Det er disse skemaer, denne evalueringsrapport er baseret på. Kursisterne har været for-

delt på 1.045 kurser, hvoraf langt størstedelen har været på en 22-timers-tilstedeværelsesuddan-

nelse.  

 

I 2016 var der flere udbydere, der havde få kurser, sammenlignet med 2015. Forskellen i fordelin-

gen mellem åbne og virksomhedsrettede kurser er endvidere blevet mere markant i 2016. Således 

er der flere åbne kurser og færre virksomhedsrettede kurser i 2016 sammenlignet med fordelin-

gen i 2015. Der er desuden sket et lille fald i antallet af undervisere på 22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen, mens der omvendt er sket en lille stigning i antallet af undervisere på koordinator-

tilstedeværelsesuddannelsen. Antallet af undervisere på de to andre uddannelsestyper er for-

holdsvist stabilt.  

 

Samlet set er den nedadgående tendens i antallet af kurser fra 2014 til 2015 fortsat i 2016. Dette 

skyldes et fald i antallet af udbudte kurser på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen. Samtidig er 

der blevet udbudt flere kurser på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator-netud-

dannelsen, mens antallet af kurser på 22-timers-netuddannelserne er det samme fra 2015 til 

2016.  

 

Det samlede antal af kursister er omvendt steget med 384 fra 2015 til 2016. Denne stigning er et 

resultat af, at der er flere personer, som har taget en 22-timers-uddannelse, en koordinator-tilste-

deværelsesuddannelse og en koordinator-netuddannelse, mens der er færre personer, som har 

taget en 22-timers-netuddannelse. Det resulterer følgelig i, at det gennemsnitlige antal kursister 

pr. kursus er steget for 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen, men faldet for de resterende ud-

dannelser. Dog er koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen stadigvæk – fra 2015 til 2016 – den 

uddannelse, der har gennemsnitligt flest kursister pr. kursus.  

 

For 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen er der sket en lille forandring i kursisternes baggrund, 

mens der for 22-timers-netuddannelsen er sket en mere markant forandring. På 22-timers-netud-

dannelsen var der i 2016 sammenlignet med 2015 flere kursister, der var arbejdsledere, mens 

der, som følge heraf, var færre, som var arbejdsmiljørepræsentanter eller havde en anden bag-

grund end arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder. Hvad angår kursisterne på koordinator-til-
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stedeværelsesuddannelsen, er der ikke sket en forandring i deres fremtidige anvendelse af uddan-

nelsen, mens der for kursister på koordinator-netuddannelsen er sket et fald i antallet, som skal 

være koordinatorer. Dette fald kan dog skyldes, at der er tilføjet en svarkategori, der hedder 

”Ved endnu ikke, hvordan jeg kommer til at bruge uddannelsen”.  

 

Modsat observationerne gjort i 2015 har EVA under kontrolbesøgene i 2016 ikke haft kontakt 

med nogen udbydere, der fremhævede, at det var et problem at få nok kursister på holdene. EVA 

observerede under et af kontrolbesøgene i 2015, at de mest udadvendte kursister fylder meget i 

undervisningen, når holdet er stort, og dermed er der flere kursister, der er mindre deltagende. I 

forlængelse heraf fremgik det af kontrolbesøgene i 2016, at store hold kan bevirke, at der ikke er 

tid til dybdegående spørgsmål, der kan tjene det formål at få kursisternes egne erfaringer frem.  

 

Omvendt fremgik det også af besøgene i 2016, at store hold kan give nye perspektiver og med-

føre vidensdeling og erfaringsudveksling. Kontrolbesøgene indikerer derfor, at der knytter sig for-

skellige fordele og ulemper til henholdsvis små og store hold. 

 

Under kontrolbesøgene har EVA oplevet både kursister, som var glade for de brancherettede kur-

ser, og kursister, som var glade for diversiteten på de generelle kurser. Som forventet har de 

brancherettede kurser den fordel, at de går i dybden med det, som er særligt relevant for kursi-

sterne. Omvendt peger kursister på de generelle kurser på, at det er spændende at høre om hin-

andens arbejdspladser og arbejdsmiljøproblematikker, og at forskelligheden er inspirerende og 

lærerig. 

 

2.2. Uddannelserne for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen 

I de følgende afsnit sammenfattes evalueringen af uddannelserne for medlemmerne af AMO, 

dvs. 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers-netuddannelsen. 

 

2.2.1. Indhold 

Kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers-netuddannelsen vurderer ud-

dannelserne positivt, både når det gælder vidensniveauet, og når det gælder handleniveauet. På 

vidensniveauet vurderer kursisterne på begge uddannelser, at det område, som uddannelsen har 

forberedt dem bedst inden for, er, hvilke opgaver AMO har. På handleniveauet vurderer kursi-

sterne på begge uddannelser at være bedst forberedt med hensyn til, hvordan AMO kan påvirke 

holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden. Tilsvarende positive vurderinger giver kursisterne på 

tilstedeværelsesområdet dog af to andre områder: hvordan virksomheden kan arbejde langsigtet 

med arbejdsmiljø, blandt andet via den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og hvilken rolle arbejdsmiljø-

repræsentanter eller ledere har med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Med hensyn til vidensniveauet vurderer kursister, der har været på en af de to uddannelser, net-

uddannelsen og tilstedeværelsesuddannelsen, at de, i store træk, er lige godt forberedt. Et om-

råde, hvor de to 22-timers-uddannelser adskiller sig særligt, er med hensyn til, hvor godt kursi-

sterne oplever at være forberedte med hensyn til, hvilke eksterne samarbejdspartnere AMO kan 

hente bistand hos. Her er kursisternes vurdering af 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen mere 

positiv end kursisternes vurdering af 22-timers-netuddannelsen.  

 

Med hensyn til handleniveauet er vurderingerne fra kursister på de to uddannelser forholdsvist 

ens. Kursisternes vurderinger af tilstedeværelsesuddannelsen viser, at de føler sig bedre forberedt 

på et ud af seks områder, nemlig hvordan virksomheden kan arbejde langsigtet med arbejdsmiljø, 

blandt andet via den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Noget tilsvarende gør sig gældende for kursi-

sternes vurdering af netuddannelsen, hvor kursisterne vurderer, at de er bedre forberedt med 

hensyn til, hvordan AMO kan påvirke holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden. På de reste-

rende fire områder vurderer kursisterne, at de er lige godt forberedt. For begge uddannelsestyper 

angiver kursisterne, at den største udfordring er, hvordan man kan få samarbejdet i arbejdsmiljø-

gruppen til at fungere.  

 

Sammenlignes den samlede vurdering af 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen fra 2016 med 

vurderingen fra 2015, så forekommer der ingen forskel. Således er andelen af kursister på uddan-

nelsen i 2016, der vurderer i høj grad at være klædt på til arbejdet i AMO, den samme som i 
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2015. Tilsvarende forekommer der ikke en markant forskel fra 2015 til 2016 på 22-timers-netud-

dannelsen. 

 

EVA har under kontrolbesøgene oplevet, at det ikke er alle, som udleverer uddannelsesplanen til 

kursisterne. Da det er et krav i bekendtgørelsen, at uddannelsesplanen er tilgængelig for kursi-

sterne, skal dette overholdes. Der er dog ikke krav om, i hvilken form uddannelsesplanen udleve-

res, så planen kan printes eller fremsendes til kursisterne via e-mail. 

 

Af kontrolbesøgene fremgik det endvidere, at der til tider ikke er en systematisk gennemgang af 

evalueringsresultaterne foretaget af underviser og udbyder, men at det i stedet er underviserne, 

som foretager kvalitetssikringen. Da det fremgår af bekendtgørelsen, at det er udbyderne, som 

har ansvaret for at kvalitetssikre uddannelsen, bør udbyderne være opmærksomme på, at de skal 

involveres i gennemgangen af evalueringsresultaterne og dermed kvalitetssikringen af uddannel-

sen. 

 

I løbet af rapporten opfordrer EVA udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne til at være opmærk-

somme på eller sikre, at områder, der på baggrund af evalueringerne ser problematiske ud, for-

bedres. Opmærksomhedspunkterne vedrørende 22-timers-uddannelsernes indhold er følgende: 
• EVA opfordrer udbyderne af 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen til at være opmærk-

somme på, at kursisterne bliver undervist i, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i den årlige ar-
bejdsmiljødrøftelse. Dette var også et opmærksomhedspunkt i EVA’s evalueringsrapport i 
2015 og 2014. 

• EVA opfordrer til, at udbydere af 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen bør sørge for, at ud-
dannelsesplanen er tilgængelig for kursisterne.  

• EVA opfordrer udbyderne af uddannelserne til at deltage i gennemgangen af de løbende eva-
lueringsresultater med henblik på kvalitetssikring af uddannelsen. 

 

2.2.2. Pædagogik 

På 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen vurderer langt størstedelen af kursisterne, at de pæda-

gogiske principper var udmøntet rigtig godt eller godt. Ud af alle spørgsmål om de pædagogiske 

principper er kursisterne mest positive i deres vurdering af underviserens evne til at inddrage 

praktiske eksempler fra kursisternes arbejdspladser. Her mener næsten alle kursister, at undervise-

ren har været rigtig god eller god. Hernæst vurderer en klar majoritet af kursisterne, at undervis-

ningens sværhedsgrad har været tilpas, og 87 % af kursisterne vurderer, at den praktiske opgave 

gav dem erfaringer, som de kan bruge i deres arbejde som arbejdsmiljørepræsentant eller ar-

bejdsleder.  

 

EVA erfarede under nogle af kontrolbesøgene på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen, at der 

på store hold kan være for lidt tid til dybdegående spørgsmål, som kan bringe kursisternes egne 

erfaringer i spil. De store hold opleves således ikke entydigt positivt, da der er mindre plads til den 

enkelte kursists erfaringer. Dette kan medføre, at nogle kursister ikke får et tilstrækkeligt svar på 

deres spørgsmål eller ikke i tilstrækkelig grad får relateret det lærte stof til deres egen praksis.  

 

Kursisterne på 22-timers-netuddannelsen er positive i deres vurdering af, hvorvidt tilstedeværel-

sesundervisningen gav et overblik over indholdet af uddannelsen samt arbejdsmiljøområdet, og at 

de er klar til at gå i gang med netperioden efter tilstedeværelsesundervisningen. Størstedelen af 

kursisterne på denne uddannelse vurderer ydermere, at aktivitetsplanen er god eller rigtig god 

som ramme for netperioden. I netperioden var kursisterne meget tilfredse eller tilfredse med un-

derviserens vejledning. Kursisterne mener endvidere, at opgaverne i aktivitetsplanen var meget 

eller forholdsvist relevante, om end en lille andel af kursisterne vurderer, at det i mindre grad eller 

slet ikke var klart for dem, hvad der skal gøres, for at opgaverne er tilfredsstillende løst. 59 % af 

kursisterne har i høj grad eller i nogen grad drøftet disse opgaver med arbejdsmiljørepræsentan-

ten eller arbejdsmiljølederen på deres arbejdsplads. Derudover er kursisterne generelt tilfredse 

med undervisningsmaterialet og IT-systemet, og kun få kursister har svaret, at de er meget util-

fredse. Kursisterne på 22-timers-netuddannelsen svarer, at de er meget tilfredse med undervis-

ningsmaterialet og mest utilfredse med IT-systemets brugervenlighed.  
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Vedrørende pædagogikken på 22-timers-uddannelserne har EVA to opmærksomhedspunkter: 
• EVA opfordrer udbydere af 22-timers-netuddannelsen til at være opmærksomme på, at IT-sy-

stemet er brugervenligt. 
• EVA blev under kontrolbesøgene på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen opmærksom på, 

at kursister på nogle kurser ikke får tid til at stille dybdegående spørgsmål pga. størrelsen på 
holdene. EVA opfordrer derfor til, at udbyderne er opmærksomme på, at kursisterne har mu-
lighed for at stille denne slags spørgsmål, der kan bringe kursisternes egne erfaringer i spil. 

 

2.3. Uddannelserne for koordinatorer 

I dette afsnit forefindes en sammenfatning af evalueringen af uddannelserne for koordinatorer, 

dvs. koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator-netuddannelsen. 

 

2.3.1. Indhold 
Sammenligner man uddannelserne for koordinatorer, er der overordnet en større spredning i vur-
deringerne af både videns- og handleniveauet, end det er tilfældet for 22-timers-uddannelserne. 
 

Med hensyn til vidensniveauet er kursisterne på begge uddannelsestyper mest tilfredse med deres 

forberedelse med hensyn til, hvilke opgaver koordinatoren skal løse i forbindelse med byggefa-

sen. Det er dog gennemgående, at besvarelserne for koordinator-netuddannelsen er mindre posi-

tive end for besvarelserne for koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen. 

 
Det samme billede tegner sig for handleniveauet. De kursister, der har taget koordinator-netud-
dannelsen, vurderer overordnet set, at de er mindre godt forberedte med hensyn til, hvordan de 
skal handle i forbindelse med arbejdsmiljø, end de kursister, der har taget koordinator-tilstedevæ-

relsesuddannelsen. Ud af de 11 områder, som der bliver spurgt ind til, vurderer kursisterne på ko-

ordinator-tilstedeværelsesuddannelsen, at de er bedst forberedte med hensyn til, hvordan de kan 

samarbejde med andre aktører i udførelsesfasen, hvordan de kan påvirke holdningerne til ar-

bejdsmiljø i udførelsesfasen, samt hvordan de kan arbejde systematisk med arbejdsmiljø i bygge- 

og anlægsprojektet. Kursister, der har taget koordinator-netuddannelsen, vurderer, at de er bedst 

forberedte med hensyn til, hvad de skal gøre som koordinatorer, hvis der sker ulykker eller opstår 

erhvervsskader. I forbindelse med spørgsmålet om, i hvilken grad uddannelsen har klædt kursi-

sterne på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen og i udførelsesfasen, er 

vurderingerne fra kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen mere positive, end det 

er tilfældet blandt kursister på koordinator-netuddannelsen. Her ses det ydermere, at kursisterne 

på begge uddannelser vurderer at være bedre klædt på til udførelsen end til projekteringen.  

 

Sammenlignes kursisternes evalueringer fra 2016 med evalueringerne fra 2015, fremgår ingen 

markante forskelle i forhold til, i hvilken grad koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen har klædt 

kursisterne på til at varetage arbejdsmiljøkoordinering. En forskel på kursisternes vurderinger fra 

2016 og fra 2015 forekommer dog, hvis man fokuserer på kursisternes vurdering af, hvor forbe-

redte de er med hensyn til, hvordan de kan lede og gennemføre opstartsmøder. I 2015 var 28 % 

af kursisterne mindre godt eller dårligt forberedt, mens dette tal er faldet til 15 % i 2016. Denne 

udvikling er særdeles positiv, eftersom det var et opmærksomhedspunkt i evalueringsrapporten 

for 2015. 

 

Opmærksomhedspunkterne vedrørende uddannelsernes indhold er følgende: 

• EVA opfordrer udbydere af koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen til at sikre, at kursisterne 
er forberedte med hensyn til, hvilke metoder de kan bruge i det forebyggende arbejde i pro-
jekteringsfasen. Dette er specielt relevant, da det også var et opmærksomhedspunkt sidste år. 

• Kursisterne på begge koordinatoruddannelser svarer, at de føler sig mindre godt forberedt 
med hensyn til, hvordan man kan lave og bruge journalen i projekteringsfasen. EVA opfordrer 
derfor udbydere af begge uddannelse til at have fokus på, at der sker forbedringer på dette 
område. Dette var tilmed et opmærksomhedspunkt for udbydere af tilstedeværelsesuddannel-
sen i sidste års rapport, hvilket gør det endnu vigtigere, at der bliver gjort noget på dette om-
råde.  

• EVA opfordrer udbydere af koordinator-netuddannelsen til at være opmærksomme på, at kur-

sisterne er forberedte med hensyn til rollefordelingen i projekteringsfasen, herunder lovgivnin-

gen herom. 
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• EVA opfordrer udbydere af koordinator-netuddannelsen til at sikre, at kursisterne er forbe-

redte med hensyn til, hvordan der tages kontakt til og samarbejdes med bygherren som opga-

vestiller.  

• EVA opfordrer udbydere af begge koordinatoruddannelser til at have fokus på, at kursisterne 
bliver forberedte med hensyn til, hvordan de kan lede og gennemføre opstartsmøder. Dette er 
centralt, da EVA også sidste år opfordrede udbydere af koordinator-tilstedeværelsesuddannel-
sen til at have fokus på dette område. 

• Sidste år blev udbydere af koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen gjort opmærksomme på, 
at de skulle sikre, at deres kursister var tilstrækkeligt klædt på til at varetage arbejdsmiljøkoor-
dineringen under projekteringen. Udbydere af koordinator-netuddannelsen blev sidste år gjort 
opmærksom på, at de skulle fokusere på, at deres kursister var klædt tilstrækkeligt på til ar-
bejdet med arbejdsmiljø. I år vurderer EVA, at udbydere af begge koordinatoruddannelser bør 
have fokus på at sikre, at deres kursister er klædt tilstrækkeligt på til varetagelsen af arbejds-
miljøkoordineringen under projekteringen, og at udbydere af netuddannelsen fortsat bør have 
fokus på, at deres kursister er klædt på til arbejdet med arbejdsmiljøkoordinering i udførelses-
fasen. 

 

2.3.2 Pædagogik 

På koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen vurderer kursisterne, at de pædagogiske principper 

er udmøntet rigtigt godt eller godt. I besvarelserne fremhæver kursisterne underviserens evne til 

at skifte mellem oplæg og opgaver, og meget få besvarelser indikerer, at underviseren eller mu-

lighederne i undervisningen har været mindre gode eller dårlige. Dernæst vurderer langt største-

delen af kursisterne på denne uddannelse, at sværhedsgraden har været tilpas, samt at de har 

kunnet bruge noget eller meget fra den praktiske opgave i deres arbejde som koordinatorer. 

 

Hvad angår koordinator-netuddannelsen, så vurderer en stor andel af kursisterne, at de fik over-

blik over arbejdsmiljøområdet på tilstedeværelsesdagen. Omvendt vurderer 16 % af kursisterne, 

at de i mindre grad eller slet ikke har fået overblik over indholdet af uddannelsen. Størstedelen af 

kursisterne på denne uddannelse vurderer endvidere, at de følte sig klar til at gå i gang med net-

perioden efter tilstedeværelsesundervisningen, mens en lille tredjedel af kursisterne vurderer, at 

aktivitetsplanen fungerede mindre godt eller dårligt som ramme for netperioden. Omvendt er 

størstedelen af kursisterne meget tilfredse eller tilfredse med underviserens vejledning i netperio-

den. Lidt under en femtedel af kursisterne vurderer ydermere, at opgaverne i aktivitetsplanen var 

mindre relevante eller ikke relevante. Tilsvarende vurderer 26 % af kursisterne, at de i mindre 

grad eller slet ikke vidste, hvad der skulle til, for at opgaverne var løst tilfredsstillende, og 69 % af 

kursisterne angiver, at de ikke har drøftet eller i mindre grad har drøftet opgaverne med arbejds-

miljørepræsentanten eller arbejdslederen på deres arbejdsplads. Hvad angår undervisningsmateri-

alet og IT-systemet, så har kursisterne haft en blandet oplevelse. 7 % af kursisterne angiver, at de 

var utilfredse eller meget utilfredse med undervisningsmaterialet, mens 22 % af kursisterne angi-

ver, at de var meget utilfredse eller utilfredse med IT-systemets driftsstabilitet, IT-systemets bru-

gervenlighed samt mulighederne for dialog med andre deltagere via IT-systemet. 

 
Opmærksomhedspunkterne vedrørende koordinatoruddannelsernes pædagogik er følgende: 
• EVA opfordrer udbyderne af koordinator-netuddannelsen til at gøre mere for at øge kursister-

nes overblik over uddannelsen i forbindelse med tilstedeværelsesundervisningen.  
• EVA opfordrer udbydere af koordinator-netuddannelsen til, i forbindelse med tilstedeværelses-

undervisningen, at sikre, at kursisterne bliver tilstrækkeligt forberedt til at gå i gang med net-
perioden. Dette var også et opmærksomhedspunkt i evalueringsrapporten for 2015. Sammen-
lignet med vurderingerne fra 2015 er vurderingerne fra 2016 dog markant bedre. 

• EVA opfordrer udbyderne af koordinator-netuddannelsen til at udvikle deres praksis for at 
skabe aktivitetsplaner, der fungerer som en god ramme for netperioden. I 2015 var dette også 
et opmærksomhedspunkt. 

• EVA opfordrer udbyderne af koordinator-netuddannelsen til at sikre, at opgaverne i aktivitets-
planen er relevante. Dette var også et opmærksomhedspunkt i evalueringsrapporten for 2015. 

• EVA opfordrer til, at udbyderne af koordinator-netuddannelsen bestræber sig på at sikre, at 
kravene til opgaverne er klare for kursisterne. Det gælder, at dette også var et opmærksom-
hedspunkt i 2015. 

• EVA opfordrer til, at udbyderne af koordinator-netuddannelsen sikrer IT-systemets driftsstabili-
tet, IT-systemets brugervenlighed samt kursisternes mulighed for dialog med andre deltagere 
via IT-systemet.  
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3 Udvikling i antallet af kursusudbud 

og kursister 

I dette kapitel beskrives udviklingen i antallet af uddannelser, udbydere, undervisere, kursister  

og kurser. Kapitlet bruger oplysninger fra udbyderne af arbejdsmiljøuddannelserne samt EVA’s 

opgørelser og tidligere evalueringer af arbejdsmiljøuddannelserne. I år er udbyderne for fjerde 

gang blevet bedt om at angive, hvor mange kursister der har gennemført arbejdsmiljøuddannel-

serne, og det er derfor muligt at lave opgørelser over antallet af kursister, ligesom det er muligt at 

angive en svarprocent for evalueringen og sammenligne disse tal med tallene for de tre foregå-

ende år.  

 

Når der i dette kapitel sammenlignes med tidligere år, bør man dog have in mente, at antallet af 

kursister i 2013 alene er baseret på de kursister, der har evalueret uddannelserne, mens det i 

2014, 2015 og 2016 også er baseret på dem, der ikke har afleveret en evaluering. I de tilfælde, 

hvor den nye opgørelsesmetode kan have betydning, bliver der gjort opmærksom på det i en 

note. I dette kapitel vil vi, hvor det er muligt, anvende antallet af kursister, der har gennemført 

uddannelsen, til at belyse, hvorledes kursusudbuddet og sammensætningen af kursister har ud-

viklet sig. 

 

Centrale konklusioner i kapitlet: 
• Langt størstedelen af de kurser, der blev udbudt og gennemført, var 22-timers-tilstedeværel-

seskurser, og det er også denne uddannelsestype, der har flest undervisere tilknyttet.  

• Der blev gennemført en større andel af åbne kurser end virksomhedsrettede kurser.  
• Omkring to tredjedele af de gennemførte kurser var generelle kurser, mens den sidste tredje-

del var brancherettede kurser.  

• 14.544 kursister fordelt på 1.045 kurser gennemførte i 2016 en arbejdsmiljøuddannelse.  

• 13.702 kursister evaluerede i 2016 den arbejdsmiljøuddannelse, de deltog i.  

• Inden for de fire uddannelsestyper er der væsentlig forskel på, hvor mange kursister der i gen-

nemsnit var på kurserne. Gennemsnittet varierer fra 8 (22-timers-netuddannelsen) til 16 (koor-

dinator-netuddannelsen) kursister pr. kursus.  

• For 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen var der flest kursister, der var arbejdsmiljørepræ-

sentanter, mens der var flest arbejdsledere blandt de kursister, der gennemførte 22-timers-

netuddannelsen. Andelen, der skal være arbejdsledere, er steget med 9 procentpoint fra 2015 

til 2016. 

• På både koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen og koordinator-netuddannelsen angav stør-

stedelen af kursisterne, at de skal være koordinatorer. Med hensyn til koordinator-tilstedevæ-

relsesuddannelsen er der ikke sket en udvikling i fordelingen med hensyn til kursisternes frem-

tidige anvendelse af uddannelsen, mens der med hensyn til koordinator-netuddannelsen er 

sket et fald fra 92 % til 81 % fra 2015 til 2016 i andelen af kursister, som skal være koordina-

tor. Det fald kan dog skyldes, at der er tilføjet en ny svarkategori, ”Ved endnu ikke, hvordan 

jeg kommer til at bruge uddannelsen”, som har givet de kursister, der har haft en uvished om, 

hvad de skal bruge uddannelsen til, mulighed for at afgive et mere præcist svar.  
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3.1 Uddannelser og udbydere 
Af tabel 2 fremgår det, at der, pr. 31. december 2016, var 48 aktive uddannelser fordelt på de 

fire uddannelsestyper. Heraf er 73 % af de udbudte uddannelser 22-timers-tilstedeværelsesud-

dannelsen. De 48 uddannelser er udbudt af 38 udbydere.  
 

Tabel 2 

Kursusudbud fordelt på uddannelsestyper 
 

Antal udbudte uddannelser Procent 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 35 73 % 

22-timers-netuddannelsen 4 8 % 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 7 15 % 

Koordinator-netuddannelsen 2 4 % 

Total 48 100 % 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 3 angiver, hvor mange kurser udbyderne har afholdt hvert år i perioden 2013-16. 

 

Tabel 3 

Aktive udbydere fordelt på antallet af kurser, 2013-16 
 

2013 2014 2015 2016 
 

Antal 

 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Udbydere med 1-4 kurser  8 18 % 10 21 % 9 19 % 12 25 % 

Udbydere med 5-8 kurser 14 32 % 11 23 % 11 23 % 12 25 % 

Udbydere med 9-19 kurser 11 25 % 16 33 % 17 35 % 14 29 % 

Udbydere med 20-99 kurser 7 16 % 7 15 % 9 19 % 8 17 % 

Udbydere med 100+ kurser 4 9 % 3 6 % 2 4 % 2 4 % 

Total 44 100 % 48 100 % 48 100 % 48 100 % 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er fordelingen forholdsvist stabil i denne fireårige peri-

ode. Dog finder man, hvis man kigger på årene 2015 og 2016, at der var flere udbydere med 

mange kurser i 2015, mens der omvendt er flere udbydere med få kurser i 2016. I 2016 er der 

fortsat flest udbydere, der har udbudt 9-19 kurser. Denne gruppe er dog blevet formindsket fra 

35 % af den samlede gruppe i 2015 til 29 % af den samlede gruppe i 2016. Omvendt er der sket 

en stigning på 6 procentpoint for gruppen af udbydere, der har udbudt 1-4 kurser. Denne 

gruppe udgør 25 % af den samlede gruppe i 2016. Derudover er der 25 % af udbyderne, som 

udbyder 5-8 kurser, mens der er 17 % af udbyderne, som har afholdt 20-99 kurser, og 4 % af 

udbyderne, der har haft 100 eller flere kurser i 2016.  

 

Udbyderne af arbejdsmiljøuddannelsen kan tilrettelægge deres uddannelser til forskellige mål-

grupper. Således sondres der mellem åbne kurser, som alle kan tilmelde sig, og virksomhedsret-

tede kurser, der er målrettet ansatte i en bestemt virksomhed. Fordelingen mellem åbne og virk-

somhedsrettede kurser i perioden 2013-16 fremgår af nedenstående tabel.  

 
Tabel 4 

Fordeling mellem åbne og virksomhedsrettede kurser, 2013-16 
 

2013  

(%) 

(N = 1.111) 

2014  

(%) 

(N = 1.157) 

2015  

(%)  

(N = 1.070) 

2016  

(%) 

(N = 1.045) 

Åbne kurser 58 60 55 62 

Virksomhedsrettede kurser 42 40 45 38 

Total 100 100 100 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 
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Tabellen viser, at der i 2016 er en større forskel i fordelingen af åbne kurser og virksomhedsret-

tede kurser, end der hidtil har været. Der er således 7 procentpoints forskel mellem 2015 og 

2016 for hver kursustype. Følgelig er 62 % af kurserne i 2016 åbne kurser, mens de resterende 

38 % er virksomhedsrettede kurser. 

 

Dernæst differentieres arbejdsmiljøuddannelsen i brancherettede kurser og generelle kurser, hvor 

kursisterne kommer henholdsvis fra samme branche og fra forskellige brancher. Tabel 5 angiver 

fordelingen mellem brancherettede kurser og generelle kurser.  
 

Tabel 5 

Fordeling mellem brancherettede kurser og generelle kurser, 2013-16 

 2013  

(%) 

(N = 1.111) 

 

2014  

(%) 

(N = 1.157) 

2015  

(%) 

(N = 1.070) 

2016  

(%)  

(N = 1.044) 

Brancherettede kurser 33 33 20 20 

Generelle kurser 67 67 80 80 

Total 100 100 100 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

Note: Det varierende N for 2016 i tabel 4 og 5 (hhv. 1045 og 1044) skyldes en fejl i de oplysninger, EVA har modtaget fra 

udbyderne. Sammenholdt med de øvrige oplysninger fra udbyderne vurderer EVA, at 1.045 er det korrekte tal, men det 

har ikke været muligt at vurdere, om den manglende respondent i denne tabel hører til under brancherettede eller gene-

relle kurser, hvorfor vi har valgt at fremlægge tabellen i henhold til de oplysninger, vi har modtaget.  

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, var fire femtedele af kurserne i 2016 generelle kurser, 

mens en femtedel var brancherettede kurser. Således fastholdes niveauet fra 2015, hvor andelen 

af generelle kurser steg med 13 procentpoint, og andelen af brancherettede kurser tilsvarende 

faldt med 13 procentpoint i forhold til årene forinden. 

3.2 Underviserne 
EVA godkender undervisere på arbejdsmiljøuddannelserne, når nye udbydere ansøger om god-

kendelse, eller når allerede godkendte udbydere hvert tredje år søger om regodkendelse, jf. kon-

ceptet for vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelser, der kan findes på 

www.eva.dk. I den mellemliggende periode kan udbyderne selv tilknytte nye undervisere til ud-

dannelserne efter at have foretaget en vurdering af, om underviserne lever op til de krav, der er 

fastlagt i bekendtgørelsen.  

 

EVA har i forbindelse med indsamlingen af resultaterne fra kursistevalueringerne bedt udbyderne 

oplyse, hvor mange aktive undervisere de har tilknyttet. Ud fra udbydernes oplysninger var der i 

2016 149 aktive undervisere, hvilket er 5 færre end i 2015. Dette dækker over, at nogle undervi-

sere ikke længere er aktive, og at nye er kommet til. EVA har 341 godkendte undervisere regi-

streret. Listen over godkendte undervisere kan omfatte både undervisere, der er ophørt som un-

dervisere, og undervisere, der holder en pause fra at undervise på arbejdsmiljøuddannelserne, og 

som eventuelt ville have behov for opkvalificering for igen at fungere som aktive undervisere. EVA 

kan på den baggrund ikke sige, hvor stor en andel af de 341 godkendte undervisere der ville 

kunne fungere som aktive undervisere i dag.  

 

Tabel 6 viser, hvordan antallet af aktive undervisere fordeler sig på de forskellige uddannelser.  
  



 

Arbejdsmiljøuddannelserne 18 

 

Tabel 6 

Aktive undervisere fordelt på uddannelsestyper, 2013-16 
 

2013 

 

2014 2015 2016 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 180 177 129 120 

22-timers-netuddannelsen 5 5 9 8 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 9 14 14 18 

Koordinator-netuddannelsen 2 2 2 3 

Total 196 198 154 149 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabellen angiver, at hovedparten af de aktive undervisere er tilknyttet 22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen, hvilket hænger sammen med, at det er denne uddannelse, der udbydes flest kurser 

på, samt den uddannelse, som flest kursister gennemfører. Det reelle antal aktive undervisere kan 

være mindre end de 149, som er angivet i tabellen, idet den samme underviser kan være tilknyt-

tet flere udbydere eller undervise på flere uddannelsestyper. På den måde kan den samme under-

viser komme til at figurere i opgørelsen flere gange. Om end 22-timers-tilstedeværelsesuddannel-

sen er den uddannelse, hvor der er flest aktive undervisere, er antallet faldet hvert år i perioden 

2013-16. Omvendt er antallet af aktive undervisere på 22-timers-netuddannelsen og koordinator-

tilstedeværelsesuddannelsen øget i samme periode samlet set. Antallet af aktive undervisere på 

koordinator-netuddannelsen er forholdsvist stabilt. 

3.3 Kursister og kurser 
I 2016 gennemførte 14.521 kursister en arbejdsmiljøuddannelse, fordelt på 1.045 kurser. Tabel 7 

viser udviklingen i det samlede antal kurser og kursister i perioden 2013-16. EVA har desuden be-

regnet det gennemsnitlige antal kursister pr. kursus i perioden. 
 

Tabel 7 

Udvikling i antallet af kurser og kursister, 2013-16 
 

2013 

 

2014 2015 2016 

Kurser 1.111 1.157 1.070 1.045 

Kursister 15.045 15.701 14.160 14.544 

Kursister pr. kursus 14 14 13 14 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

Note: Fordelingen for 2013 er kun baseret på de kursister, der har evalueret uddannelserne, mens fordelingerne for 

2014, 2015 og 2016 også er baseret på dem, der ikke har afleveret en evaluering. 

 

Fra 2015 til 2016 steg antallet af kursister med 384. Dermed nærmer antallet af kursister, som 

gennemførte en arbejdsmiljøuddannelse i 2016, sig antallet fra 2014 på 15.701. Denne forskel i 

antallet af kursister fra 2014 til 2016 på 1.157 kursister er dog stadigvæk markant. Endvidere er 

den nedadgående tendens i antallet af kurser fra 2014 til 2015 fortsat i 2016, hvor 1.045 kurser 

blev udbudt. Dette fald, sammenholdt med stigningen i antallet af kursister fra 2015 til 2016, be-

tyder, at der er flere kursister på hvert kursus i 2016, end der var i 2015. Således er gennemsnit-

tet pr. kursus 14 kursister, mens det var 13 kursister i 2015.  

 

På trods af at det gennemsnitlige antal kursister på arbejdsmiljøkurserne samlet set har vist sig at 

være stabilt, er der stor forskel på, hvor mange kursister der i gennemsnit har været på kurserne 

under de fire uddannelsestyper. Tabel 8 viser det gennemsnitlige antal kursister pr. kursus fordelt 

på de fire uddannelsestyper. 
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Tabel 8 

Gennemsnitligt antal kursister pr. kursus, 2013-16 
 

2013 

 

2014 2015 2016 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 14 14 13 14 

22-timers-netuddannelsen 6 7 9 8 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 15 16 19 16 

Koordinator-netuddannelsen 17 18 18 15 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 8 viser, at 22-timers-netuddannelsen, med gennemsnitligt 8 kursister pr. kursus, fortsat er 

den uddannelse, hvor der gennemsnitligt er færrest kursister pr. kursus. Koordinator-tilstedevæ-

relsesuddannelsen, med gennemsnitligt 16 kursister pr. kursus i 2016, er den uddannelse, der har 

gennemsnitligt flest kursister pr. kursus. Dette har ændret sig siden 2013 og 2014, hvor de stør-

ste hold var på koordinator-netuddannelsen. Det gennemsnitlige antal kursister har været nogen-

lunde stabilt siden 2013 med en maksimal ændring på 4. 

 

Tabel 9 viser, hvordan de 1.045 kurser afholdt i 2016 fordeler sig på de fire uddannelsestyper 

sammenlignet med de tilsvarende tal for 2015. Den procentuelle fordeling af kurserne er næsten 

uændret i forhold til fordelingen i 2015 med en klar overvægt af kurser af typen 22-timers-tilste-

deværelsesuddannelse. Kigger man på antal i stedet for procent, fremgår det dog, at der har væ-

ret en stigning med hensyn til koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen på 16 kurser og et fald 

på 46 kurser med hensyn til 22-timers-tilstedeværelsesudannelsen.  
 

Tabel 9 

Kurser fordelt på uddannelsestyper, 2015 og 2016 
 

2015 2015 2016 2016 

Antal 

 

Procent Antal Procent 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 973 91 % 927 89 % 

22-timers-netuddannelsen 39 4 % 39 4 % 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 50 5 % 66 6 % 

Koordinator-netuddannelsen 8 0 % 13 1 % 

Total 1070 100 % 1045 100 % 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 10 og 11 viser, hvordan kursisterne har fordelt sig på de fire uddannelsestyper i perioden 

2013-16. Af hensyn til læsbarheden er tabellerne opdelt, så tabel 10 viser antal, og tabel 11 viser 

den procentuelle fordeling. 
 

Tabel 10 

Kursisternes fordeling på uddannelsestyper, 2013-16 
 

2013 

 

2014 2015 2016 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 13.992 14.494 12.687 12.992 

22-timers-netuddannelsen  122 203 362 305 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 744 810 965 1.053 

Koordinator-netuddannelsen 187 194 146 194 

Total 15.045 15.701 13.982 14.544 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 
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Tabel 11 

Kursisternes procentuelle fordeling på uddannelsestyper, 2013-16 
 

2013  

 (%) 

(N = 15.045) 

 

2014  

(%) 

(N = 15.701) 

2015  

(%) 

(N = 13.982) 

2016  

(%) 

(N = 14.544) 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 93 92 90 89 

22-timers-netuddannelsen  1 1 3 2 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 5 5 7 7 

Koordinator-netuddannelsen 1 1 1 1 

Total 100 100 100 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Det fremgår af tabel 10 og 11, at fordelingen af kursister ikke har ændret sig meget i perioden 

2013-16. Man ser dog, hvis man kigger på antal frem for procent, at der har været en lille stig-

ning på alle uddannelser undtagen 22-timers-netuddannelsen. Der er i samtlige år en overvægt af 

kursister på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen. 

3.3.1 Kursisternes baggrund 

Kursisterne på 22-timers-uddannelserne fordeler sig inden for tre grupper:  

• Arbejdsmiljørepræsentanter  

• Arbejdsledere 

• Kursister med anden baggrund, fx medlemmer af MED-udvalget.  

 

Af tabel 12 fremgår det, hvordan kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen fordelte 

sig inden for de tre grupper i perioden 2013-16. 

 
Tabel 12 

Kursisternes baggrund – 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 
 

2013 

(N = 13.638)  

(%) 

 

2014 

(N = 13.895)  

(%) 

2015 

(N = 12.264)  

(%) 

2016 

(N = 12.265)  

(%) 

Arbejdsmiljørepræsentant 57 54 65 63 

Arbejdsleder 25 26 28 28 

Andet 18 20 7 9 

Total 100 100 100 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Efter en markant udvikling fra 2014 til 2015 er udviklingen i fordelingen med hensyn til kursister-

nes baggrund stabiliseret fra 2015 til 2016. Således er der en overvægt af arbejdsmiljørepræsen-

tanter på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen. 

 

Tabel 13 viser fordelingen af kursister på 22-timers-netuddannelsen. 
 

Tabel 13 

Kursisternes baggrund – 22-timers-netuddannelsen 
 

2013 2014 2015 2016 
 

(N = 106)  

(%) 

 

(N = 156)  

(%) 

(N = 266)  

(%) 

(N = 200)  

(%) 

Arbejdsmiljørepræsentant 35 24 20 15 

Arbejdsleder 53 67 73 82 

Andet 12 9 7 4 

Total 100 100 100 101 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 
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Af tabellen fremgår det, at tendensen fra de forrige år fortsætter. Således er andelen af kursister, 

som er arbejdsmiljørepræsentanter, faldet fra 20 % til 15 %, mens andelen af kursister, der er 

arbejdsledere, er vokset fra 73 % til 82 %. Herudover er andelen af kursister, som har en anden 

baggrund end arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder, faldet med 3 procentpoint fra 7 % til 

4 %. 

 

Kursisterne på koordinatoruddannelserne fordeler sig inden for følgende grupper:  
• Skal være koordinator 

• Skal ikke være koordinator, men er eller skal være i AMO 

• Skal hverken være koordinator eller medlem af AMO 

• Ved endnu ikke, hvordan jeg kommer til at bruge uddannelsen. 

 

Tabel 14 viser, hvordan de kursister, der gennemførte koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen, 

forventer at anvende uddannelsen. 
 
Tabel 14 

Kursisternes fremtidige anvendelse af uddannelsen – koordinator-

tilstedeværelsesuddannelsen 
 

2013 

(N = 714) 

(%) 

2014 

(N = 798) 

(%) 

2015 

(N = 906) 

(%) 

2016 

(N = 990) 

(%) 

Skal være koordinator 72 71 61 61 

Skal ikke være koordinator, men er eller skal være i arbejdsmiljøorganisatio-

nen (AMO) 

15 14 13 12 

Skal hverken være koordinator eller medlem af arbejdsmiljøorganisationen 

(AMO) 

13 15 7 6 

Ved endnu ikke, hvordan jeg kommer til at bruge uddannelsen - - 20 20 

Total 100 100 100 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

Note: Svarkategorien ”Ved endnu ikke, hvordan jeg kommer til at bruge uddannelsen” er en ny svarkategori, der er ind-

ført med de nye evalueringsskemaer i 2015. Derfor indgår ikke besvarelser fra tidligere år. 

 

Det fremgår af tabellen, at fordelingen med hensyn til kursisternes fremtidige anvendelse af ud-

dannelsen i 2016 er stort set den samme, som den var i 2015. 

 

Tabel 15 viser fordelingen af kursister på koordinator-netuddannelsen. 
 

Tabel 15 

Kursisternes fremtidige anvendelse af uddannelsen – koordinator-netuddannelsen 
 

2013  

(N = 166) 

(%) 

2014  

(N = 185) 

(%) 

2015  

(N = 146) 

(%) 

2016 

(N = 70) 

(%) 

Skal være koordinator 85 96 92 81 

Skal ikke være koordinator, men er eller skal være i arbejdsmiljø 

(AMO) 

4 3 4 1 

Skal hverken være koordinator eller medlem af arbejdsmiljøorga-

nisationen (AMO) 

11 2 4 7 

Ved endnu ikke, hvordan jeg kommer til at bruge uddannelsen - - - 10 

Total 100 100 100 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

Note: Svarkategorien ”Ved endnu ikke, hvordan jeg kommer til at bruge uddannelsen” er en ny svarkategori, der er ind-

ført med de nye evalueringsskemaer i 2014. Da alle udbydere af koordinator-netuddannelsen desuden ved en fejl an-

vendte de gamle evalueringsskemaer i 2015, indgår der ikke besvarelser for dette spørgsmål fra 2013, 2014 og 2015. 

 

Tabel 15 viser, at andelen af kursister, som skal være koordinatorer, er faldet med 11 procentpo-

int fra 92 % i 2015 til 81 % i 2016. Denne udvikling bør dog ses i lyset af, at spørgsmålet ”Ved 

endnu ikke, hvordan jeg kommer til at bruge uddannelsen” er kommet med i spørgeskemaet. 
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Dette har med stor sandsynlighed medført, at nogle kursister, som hidtil har placeret sig i katego-

rien ”Skal være koordinator”, fordi det var det mest oplagte svar, nu kan placere sig i den nye 

kategori.  
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4 Evaluering af uddannelsernes 

indhold 

På de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal kursisterne opnå en helhedsorienteret forståelse 

af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning inden for en række områder som fx psykisk ar-

bejdsmiljø, forebyggelse og arbejdsulykker. Af dette kapitel vil det fremgå, hvordan kursisterne 

vurderer undervisningen inden for de fagområder, der fremgår af bekendtgørelsen, og om de 

samlet set vurderer at være klædt på til arbejdet i AMO. Kapitlet er baseret på resultaterne fra 

kursistevalueringerne, perspektiver fra de syv kontrolbesøg, som EVA gennemførte i 2016, samt 

EVA’s tidligere evalueringsrapporter om de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser. 

 

I evalueringsskemaerne undersøges det på to niveauer, hvordan kursisterne vurderer, at de er for-

beredt til arbejdet i AMO. For det første vurderer kursisterne, hvor stor viden de har fået om spe-

cifikke arbejdsmiljøområder, fx viden om, hvem AMO kan samarbejde med internt i virksomhe-

den. Dette benævnes vidensniveauet. For det andet vurderer kursisterne, hvor stor viden de har 

fået om, hvordan de håndterer konkrete opgaver i AMO, fx viden om, hvordan man får samarbej-

det i AMO til at fungere. Dette benævnes handleniveauet. Rapportens skelnen mellem vidensni-

veau og handleniveau tager udgangspunkt i bekendtgørelsens beskrivelse af formålet med ar-

bejdsmiljøuddannelserne. 

 

Kapitlet er struktureret, så der først er fokus på uddannelserne for medlemmer af AMO og der-

næst på uddannelserne for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- 

og anlægsområdet. 

4.1 Uddannelserne for medlemmerne af 

arbejdsmiljøorganisationen 
Dette afsnit præsenterer vurderinger fra kursister på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 

22-timers-netuddannelsen. Først adresseres vidensniveauet, og dernæst handleniveauet. Afslut-

ningsvis præsenteres kursisternes samlede vurdering af 22-timers-uddannelserne. Ved sammen-

ligningen af de to uddannelser bør man være opmærksom på, at der er stor forskel på antallet af 

kursister på de to uddannelser. Ved få kursister på 22-timers-netuddannelsen skal der mindre til 

at rykke den procentvise fordeling, end tilfældet er for 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 

med næsten 13.000 kursistevalueringer. 
 

Centrale konklusioner i afsnittet: 
• Overordnet set vurderer kursisterne uddannelserne positivt med hensyn til både videns- og 

handleniveauet.  
• Med hensyn til vidensniveauet, vurderer kursisterne på begge uddannelser, at uddannelsen 

har forberedt dem bedst med hensyn til, hvilke opgaver AMO har. Dette område var ligeledes 
det område, kursisterne vurderede sig bedst forberedte på i 2015. 

• Med hensyn til handleniveauet, vurderer kursisterne på begge uddannelser at være bedst for-
beredt med hensyn til, hvordan AMO kan påvirke holdningen til arbejdsmiljøet i virksomhe-
den. Endvidere er der dog andre områder, hvor kursisterne på tilstedeværelsesuddannelsen er 
tilsvarende positive. Disse er, hvordan virksomheden kan arbejde langsigtet med arbejdsmiljø, 
blandt andet via den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og hvilken rolle arbejdsmiljørepræsentanter 
eller ledere har i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø. 
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• Kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen vurderer med hensyn til vidensniveauet, 
at de er mindst forberedt med hensyn til, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i den årlige ar-
bejdsmiljødrøftelse. Med hensyn til handleniveauet vurderer kursisterne på 22-timers-tilstede-
værelsesuddannelsen at være mindst forberedte med hensyn til tre områder: hvordan man 
kan få samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen til at fungere, hvordan arbejdsmiljøgruppen arbej-
der med arbejdspladsvurdering (APV), og hvilke opgaver arbejdsmiljøgruppen har i forbindelse 
med ulykker eller erhvervssygdomme.  

• Kursisterne på 22-timers-netuddannelsen vurderer, at de, med hensyn til vidensniveauet, er 
mindst forberedt med hensyn til, hvilke eksterne samarbejdspartnere AMO kan hente bistand 
hos. Med hensyn til handleniveauet vurderer kursisterne på denne uddannelse, at de er 
mindst forberedte med hensyn til, hvordan de kan få samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen til at 
fungere.  

• Sammenlignes de to uddannelsestyper, ses der ikke en klar tendens til, at den ene uddannelse 
samlet set vurderes mere positivt end den anden. Som det fremgår af ovenstående, vurderes 
tilstedeværelsesuddannelsen positivt på nogle områder, mens den vurderes mindre positivt på 
andre områder. Noget tilsvarende gør sig gældende for netuddannelsen.  

• Andelen af kursister, der vurderer, at de i høj grad er klædt på til arbejdet med arbejdsmiljø i 
AMO efter at have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen, er stort set uændret fra 2015 til 
2016 for begge uddannelser.  

4.1.1 Vidensniveau 

I dette afsnit udfoldes kursisternes besvarelser på de spørgsmål, der knytter sig til vidensniveauet. 

Tabel 16 viser svarfordelingen i 2016 for de fem spørgsmål, som vedrører dette.  
 

Tabel 16  

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på: 
 

Type Rigtig godt 

(%) 

 

Godt 

(%) 

Mindre godt 

(%) 

Dårligt 

(%) 

hvilke opgaver arbejdsmiljøorganisatio-

nen (AMO) har? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.317) 

44 55 1 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 201) 

43 55 2 0 

hvem AMO kan arbejde med internt i 

virksomheden (f.eks. Samarbejdsud-

valg, personaleafdeling)? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.307) 

38 59 3 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 201) 

35 61 4 0 

hvilke eksterne samarbejdspartnere 

AMO kan hente bistand hos (f.eks. ar-

bejdsmiljørådgivere og Arbejdstilsynet)? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.320) 

45 51 3 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 202) 

30 63 7 0 

hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i 

den årlige arbejdsmiljødrøftelse? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.275) 

32 60 8 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 201) 

33 63 4 0 

hvilke metoder arbejdsmiljøgruppen 

kan bruge i det forebyggende arbejde 

(f.eks. arbejdsmiljøgennemgange, risi-

kovurderinger og problemløsning)?  

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.286) 

35 59 6 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 201) 

32 63 5 0 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Overordnet set vurderer kursisterne på begge uddannelsestyper, at uddannelsen har forberedt 

dem godt. Ingen kursister vurderer at være dårligt forberedt, og mellem 92 % og 99 % af kursi-

sterne vurderer at være godt eller rigtig godt forberedt på de områder, der spørges om. Sammen-

lægningen af svarkategorierne ”Rigtig godt” og ”Godt” viser i øvrigt, at kursister, der har taget 

tilstedeværelsesuddannelsen, angiver at være bedre forberedt på tre områder end kursister, som 

har taget netuddannelsen. Dette gælder følgende områder: hvilke opgaver AMO har, hvem AMO 

kan arbejde med internt i virksomheden, og hvilke eksterne samarbejdspartnere AMO kan hente 
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bistand hos. De kursister, der har taget netuddannelsen, angiver omvendt, at de er bedre forbe-

redt på to områder. Dette gør sig gældende for følgende områder: hvad arbejdsmiljøgruppens 

rolle er i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, og hvilke metoder arbejdsmiljøgruppen kan bruge i det 

forebyggende arbejde. 

 

For 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen og 22-timers-netuddannelsen gælder det, at kursi-

sterne har følt sig bedst forberedt med hensyn til, hvilke opgaver AMO har. Her har henholdsvis 

99 % af kursisterne fra tilstedeværelsesuddannelsen og 98 % af kursisterne fra netuddannelsen 

vurderet, at de er rigtig godt eller godt forberedt. Denne fordeling er næsten identisk med forde-

lingen for 2014 og fordelingen for 2015, hvor det ligeledes gælder, at det var dette område, som 

kursisterne angav, at de var bedst forberedt med hensyn til.  

 

På tværs af de to uddannelser, tilstedeværelsesuddannelsen og netuddannelsen, vurderer kursi-

sterne dem næsten lige positivt. Andelen af kursister, som vurderer, at deres specifikke uddan-

nelse har forberedt dem mindre godt, varierer maks. 4 procentpoint, mens andelen af kursister, 

som har angivet, at uddannelsen har forberedt dem godt eller rigtig godt, varierer maks. 15 pro-

centpoint. Udelukkes spørgsmålet om, hvilke eksterne samarbejdspartnere AMO kan hente bi-

stand hos, så er variation kun 4 procentpoint på tværs af de to uddannelser, når det gælder de 

positive svarkategorier. Det er altså på dette område, at kursisterne oplever størst forskel med 

hensyn til, hvorvidt de to uddannelser har forberedt dem godt eller rigtig godt. Derudover er det 

også på ovenstående område, at vi finder den største utilfredshed blandt kursisterne på 22-ti-

mers-netuddannelsen. Her vurderer 7 % at være mindre godt forberedt.  

 

På dette område er der dog sket en positiv udvikling i perioden 2014-16 med hensyn til forskellen 

mellem de to uddannelser. Tabel 17 viser denne udvikling. 

 

Tabel 17 

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilke eksterne samarbejdspartnere AMO 

kan hente bistand hos (f.eks. arbejdsmiljørådgivere og Arbejdstilsynet)?  

Rigtig godt 

(%) 

Godt  

(%) 

Mindre godt 

(%) 

Dårligt  

(%) 

Total 

(%) 

2016 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen  

(N = 12.320) 

45 51 3 0 100 

22-timers-netuddannelsen (N = 202) 30 63 7 0 100 

2015 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen  

(N = 12.284) 

45 52 3 0 100 

22-timers-netuddannelsen (N = 265) 32 57 11 0 100 

2014 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen  

(N = 13.952) 

37 59 4 0 100 

22-timers-netuddannelsen (N = 156) 32 53 14 1 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2014, udarbejdet af EVA. Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællin-

ger, 2016. 

 

Forskellen med hensyn til svarkategorien ”Mindre godt” mellem de to uddannelser var i 2016 

mindre, end den var i 2015 og 2014. I 2014 var forskellen på de to uddannelser 10 procentpoint, 

i 2015 var den 8 procentpoint, og i 2016 var den 4 procentpoint. Denne udvikling sker, på trods 

af at antallet af kursister på tilstedeværelsesuddannelsen, der har følt sig mindre godt forberedt, 

er faldet fra 4 % til 3 % i perioden. Reduktionen i forskellen mellem de to uddannelser er derfor 

positiv, da den er et udtryk for, at netuddannelsen er blevet bedre på dette område, som i 2014 

og i 2015 var et opmærksomhedspunkt.  

 

Den største utilfredshed for kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen findes med 

hensyn til spørgsmålet om, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, 

hvor 8 % af kursisterne vurderer, at de er mindre godt forberedt. Dette var et opmærksomheds-

punkt i EVA’s evalueringsrapport i 2015 og 2014, hvor 8 % af kursisterne også angav at være 

mindre godt forberedte.  
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EVA gør igen i år opmærksom på, at 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen sikrer, at det er tyde-
ligt for kursisterne, hvad arbejdsmiljøgruppens rolle er i forbindelse med den årlige arbejdsmiljø-
drøftelse.  

4.1.2 Handleniveau 

I dette afsnit gennemgås kursisternes besvarelser på de spørgsmål, der omhandler handleni-

veauet. Tabel 18 viser derfor, hvor godt kursisterne i 2016 vurderer, at de er forberedt på de om-

råder, hvor deres viden skal være forankret i konkrete handlemuligheder og kompetencer.  

 
Tabel 18 

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på: 

 Type Rigtig godt 

(%) 

Godt 

(%) 

Mindre 

godt 

(%) 

Dårligt 

(%) 

hvordan virksomheden kan arbejde 

langsigtet med arbejdsmiljø blandt an-

det via den årlige arbejdsmiljødrøf-

telse?  

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.314) 

40 56 4 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 202) 

40 55 4 2 

hvordan AMO kan påvirke holdningen 

til arbejdsmiljøet i virksomheden? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.314) 

43 53 4 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 201) 

39 60 2 0 

hvordan I kan få samarbejdet i arbejds-

miljøgruppen til at fungere? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.310) 

36 57 6 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 201) 

34 59 7 1 

hvilken rolle du som arbejdsmiljøre-

præsentant eller leder har i forbindelse 

med det psykiske arbejdsmiljø? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.290) 

44 52 4 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 202) 

55 41 5 0 

hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder 

med arbejdsplads-vurdering (APV)? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.296) 

41 54 6 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 202) 

40 55 6 0 

hvilke opgaver arbejdsmiljøgruppen 

har i forbindelse med ulykker eller er-

hvervssygdomme? 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.287) 

38 57 6 0 

22-timers-netuddannelsen 

(N = 202) 

38 57 5 0 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

Note: I skemaet til netuddannelsen var der en mindre omformulering i spørgsmålet ”hvordan AMO kan påvirke holdnin-

gen til arbejdsmiljøet i virksomheden?”. I stedet for lød spørgsmålet: ”hvordan arbejdsmiljøgruppen kan påvirke holdnin-

gen til arbejdsmiljøet i virksomheden?” 

 

Kursisterne vurderer generelt, at uddannelsen har forberedt dem godt med hensyn til, hvilke 

kompetencer de skal have, og hvilke konkrete handlemuligheder de har, i forbindelse med ar-

bejdsmiljøarbejdet. Mellem 93 % og 99 % af kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannel-

sen og 22-timers-netuddannelsen vurderer, at de er rigtig godt eller godt forberedt med hensyn 

til de faglige opgaver og udfordringer, der spørges om. Kigger vi videre på de positive svarkate-

gorier – ”Rigtig godt” og ”Godt” – så ser man ingen systematik i forhold til, hvilken uddannel-

sestype der har forberedt kursisterne bedst. Sammenlægges svarkategorierne, så vurderer kursi-

ster på tilstedeværelsesuddannelsen, at de er bedst forberedt med hensyn til, hvordan virksomhe-

den kan arbejde langsigtet med arbejdsmiljø, blandt andet via den årlige arbejdsmiljødrøftelse, 

mens kursisterne på netuddannelsen føler sig bedst forberedte med hensyn til, hvordan AMO kan 

påvirke holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden. På resten af områderne vurderer kursisterne 

på uddannelserne, at de er lige godt forberedte. 

 

Kursisterne angiver, at de er bedst forberedt med hensyn til, hvordan AMO kan påvirke holdnin-

gen til arbejdsmiljøet i virksomheden. Henholdsvis 96 % af kursisterne på tilstedeværelsesuddan-

nelsen og 99 % af kursisterne på netuddannelsen angiver, at de er rigtig godt eller godt forbe-

redt med hensyn til dette. Det, kursisterne på begge uddannelser vurderer, de er mindst forbe-

redte med hensyn til, er, hvordan man kan få samarbejdet i arbejdsmiljøgruppen til at fungere. 
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Her vurderer 6 % af kursisterne på tilstedeværelsesuddannelsen og 7 % af kursisterne på netud-

dannelsen, at de er mindre godt forberedte, mens 1 % af kursisterne på netuddannelsen vurde-

rer, at de er dårligt forberedt. Det er imidlertid værd at pointere, at der er to andre områder, hvor 

6 % af kursisterne på tilstedeværelsesuddannelsen også vurderer, at de er mindre godt forberedt. 

Disse områder er, hvordan arbejdsmiljøgruppen arbejder med APV, og hvilke opgaver arbejdsmil-

jøgruppen har i forbindelse med ulykker eller erhvervssygdomme. 

 

Hvis man sammenligner de to uddannelser, så vurderer kursisterne dem nogenlunde lige positivt. 

Andelen af kursister, der vurderer, at deres specifikke uddannelse har forberedt dem mindre 

godt, varierer på tværs af spørgsmålene med maks. 2 procentpoint, mens andelen af kursister, 

der har angivet, at deres specifikke uddannelse har forberedt dem rigtig godt eller godt, varierer 

maks. 11 procentpoint. Udelukker man imidlertid spørgsmålet om kursisternes rolle i forbindelse 

med det psykiske arbejdsmiljø, så er variationen på tværs af alle de resterende spørgsmål maks. 7 

procentpoint. Variationen på 7 procentpoint findes med hensyn til spørgsmålet om, hvordan 

AMO kan påvirke holdningen til arbejdsmiljøet i virksomheden. Det er altså primært på disse to 

områder, at kursisterne på de to uddannelser har en varieret oplevelse af, hvor godt uddannel-

serne har forberedt dem på handleniveauet. De resterende spørgsmål har en variation på maks. 2 

procentpoint, hvorfor uddannelsestypen på disse områder ikke spiller en rolle for, hvordan kursi-

sterne har vurderet deres udbytte.  

4.1.3 Det samlede udbytte af uddannelserne 

Dette afsnit præsenterer, hvordan kursisterne samlet set vurderer deres udbytte af uddannelserne 

i 2016. Af tabel 19 fremgår det, i hvilken grad kursisterne vurderer, at uddannelsen har klædt 

dem på til arbejdet i AMO. 
 

Tabel 19 

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

 I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen  

(N = 12.255) 

51 46 2 0 100 

22-timers-netuddannelsen (N = 201) 50 48 2 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at 97-98 % kursisterne på 22-timers-uddannelserne vurderer, 

at deres uddannelse i høj grad eller i nogen grad har klædt dem på til arbejdet i AMO.  

 

I tabel 20 sammenlignes andelene af kursister, der i perioden 2013-16 har vurderet, at de i høj 

grad er klædt på til arbejdet i AMO. 

 

Tabel 20 

Den procentuelle andel, der i høj grad vurderer at være klædt på til arbejdet i AMO 

 2013 

(%) 

2014 

(%) 

2015 

(%) 

2016 

(%) 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 49 47 52 51 

22-timers-netuddannelsen 55 42 47 50 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

Note:  

2013: Tilstedeværelsesuddannelsen: N = 13.564. Netuddannelsen: N = 109. 

2014: Tilstedeværelsesuddannelsen: N = 13.840. Netuddannelsen: N = 156. 

2015: Tilstedeværelsesuddannelsen: N = 12.207. Netuddannelsen: N = 267. 

2016: Tilstedeværelsesuddannelsen: N = 12.255. Netuddannelsen: N = 201. 

 

Tabel 20 viser, at der på 22-timers-uddannelserne i perioden 2013-16 har været en stabil andel af 

kursister, der vurderer, at de i høj grad er klædt på til arbejdet med arbejdsmiljø. I perioden har 
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udviklingen med hensyn til 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen dog været en anelse mere sta-

bil med en variation på maks. 4 procentpoint, mens 22-timers-netuddannelsen i perioden har 

haft en variation på op til 13 procentpoint.  

 

I 2016 ligger de to uddannelser på det samme niveau i forhold til den procentuelle andel af kursi-

ster, som vurderer, at de i høj grad er klædt på til arbejdet i AMO – henholdsvis 51 % for 22-ti-

mers-tilstedeværelsesuddannelsen og 50 % for 22-timers-netuddannelsen. 

 

Kursister, som har taget 22-timers-netuddannelsen, er desuden blevet spurgt, om de vil anbefale 

uddannelsen til andre inden for deres branche. Følgende tabel viser fordelingen med hensyn til 

dette spørgsmål. 

 

Tabel 21 

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

Ja, ubetinget 

(%) 

Ja, men med 

nogle forbehold 

(%) 

Ja, men med 

mange forbehold 

(%) 

Nej, jeg vil ikke 

anbefale dem 

netuddannelsen 

(%) 

22-timers-netuddannelsen (N = 202) 42 47 6 5 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Af tabellen fremgår det, at 95 % af kursisterne ubetinget (42 %), med nogle forbehold (47 %) 

eller med mange forbehold (6 %) vil anbefale den netbaserede uddannelse til andre inden for de-

res branche. Det fremgår dog også af tabellen, at 5 % af kursisterne ikke vil anbefale uddannel-

sen. 

 

Af tabel 22 fremgår det, i hvilken grad kursisterne vurderer, at uddannelsen har givet dem infor-

mation om deres ret til fremover at tage supplerende kurser eller uddannelse. 
 

Tabel 22 

I hvilken grad har uddannelsen givet dig information om din ret til fremover at vælge 

supplerende kurser eller uddannelse? 

 I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-tilstedevæ-

relsesuddannelsen  

(N = 12.241)  

56 37 6 1 100 

22-timers-netuddan-

nelsen (N = 190) 

26 48 24 2 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

Note: Det Centrale AMO-udvalg har valgt at ændre formuleringen på dette spørgsmål, så formuleringen fremover vil 

lyde ”I hvilken grad har uddannelsen givet dig information om din ret til at få tilbudt supplerende arbejdsmiljøuddan-

nelse af din arbejdsgiver?”. Ændringen er trådt i kraft fra 1. januar 2017 og vil således fremgå af næste års evaluerings-

rapport. 

 

Af tabellen ses det, at kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen generelt har en mere 

positiv vurdering af, i hvilken grad uddannelsen har givet dem information om deres ret til at 

vælge supplerende kurser eller uddannelse fremover. 93 % af kursisterne på 22-timers-tilstede-

værelsesuddannelsen og 74 % af kursisterne på 22-timers-netuddannelsen vurderer, at uddan-

nelsen i nogen eller høj grad har givet dem information om deres ret til fremover at vælge sup-

plerende kurser eller uddannelse. Således er der 19 procentpoint flere, der svarer ”I høj grad” el-

ler ”I nogen grad” på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen sammenlignet med 22-timers-net-

uddannelsen. Disse fordelinger med hensyn til de positive kategorier hænger naturligvis sammen 

med fordelingen på de negative kategorier. Således forekommer en stor forskel på tværs af de to 
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uddannelser under kategorien ”I mindre grad”. Med hensyn til 22-timers-tilstedeværelsesuddan-

nelsen har 6 % svaret ”I mindre grad”, mens 24 % af de kursister, som har taget 22-timers-net-

uddannelsen, har svaret ”I mindre grad”. Dette er en forskel på 18 procentpoint.  

 

Dog skal det bemærkes, at det ikke er et krav i bekendtgørelsen, at uddannelserne giver kursi-

sterne information om deres ret til fremover at vælge supplerende kurser eller uddannelse. 

 

EVA blev under kontrolbesøgene bevidste om, at det ikke er alle undervisere, som udleverer ud-

dannelsesplanen til kursisterne. Da det er et krav i bekendtgørelsen, at uddannelsesplanen er til-

gængelig for kursisterne, skal dette overholdes. Der er dog ikke krav om, i hvilken form uddan-

nelsesplanen udleveres, så planen kan printes eller fremsendes til kursisterne via e-mail. 

 

EVA opfordrer udbydere af 22-timers-uddannelserne til at sikre, at uddannelsesplanen er tilgæn-
gelig for kursisterne inden kursets start.  
 

Derudover blev EVA under kontrolbesøgene gjort opmærksom på, at der til tider ikke foregår en 

systematisk gennemgang af evalueringsresultaterne af underviser og udbyder, men at det i stedet 

er underviserne, som foretager kvalitetssikringen. Da det fremgår af bekendtgørelsen, at det er 

udbyderne, som har ansvaret for at kvalitetssikre uddannelsen, bør udbyderne være opmærk-

somme på, at de skal involveres i gennemgangen af evalueringsresultaterne og dermed kvalitets-

sikringen af uddannelsen. 

 

EVA opfordrer udbyderne af 22-timers-uddannelserne til at deltage i gennemgangen af de lø-
bende evalueringsresultater med henblik på kvalitetssikring af uddannelsen. 

4.2 Uddannelserne for koordinatorer 
I dette afsnit præsenteres vurderinger fra kursister på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 

og koordinator-netuddannelsen. Først gennemgås vidensniveauet og dernæst handleniveauet. 

Afslutningsvis præsenteres kursisternes samlede vurdering af uddannelserne. 

 

Centrale konklusioner i afsnittet: 
• Når det gælder vidensniveauet, vurderer kursisterne på begge uddannelsestyper at være bedst 

forberedt med hensyn til, hvilke opgaver koordinatoren skal løse i forbindelse med byggefa-

sen. 

• Andelen af kursister på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen, der vurderer at være mindre 

godt eller dårligt forberedt, er med hensyn til vidensniveauet størst, når det gælder viden om 

at lave og bruge journalen i projekteringsfasen, samt hvilke metoder man kan bruge i det fo-

rebyggende arbejde i projekteringsfasen. Førstnævnte område er endvidere et af de områder, 

som flest kursister på koordinator-netuddannelsen føler sig mindst forberedte med hensyn til. 

Et andet område, som kursisterne føler sig mindre forberedte med hensyn til, er rollefordelin-

gen i projekteringsfasen, herunder lovgivningen herom, mens et tredje område er kontakt til 

og samarbejde med bygherren som opgavestiller.  

• Med hensyn til handleniveauet er kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 

mest positive i deres vurderinger af tre områder: hvordan de kan samarbejde med andre aktø-

rer i udførelsesfasen, hvordan de kan påvirke holdningerne til arbejdsmiljø i udførelsesfasen, 

og hvordan de kan arbejde systematisk med arbejdsmiljøarbejde i bygge- og anlægsprojektet. 

På disse tre områder er 96 % af kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen rigtig 

godt eller godt forberedt. I forlængelse af handleniveauet vurderer kursister på koordinator-

netuddannelsen, at de er bedst forberedte med hensyn til, hvad de skal gøre som koordinator, 

hvis der sker ulykker eller opstår erhvervsskader. 
• Besvarelserne fra kursister på begge uddannelserne indikerer, at kursisterne føler sig mindst 

forberedte med hensyn til, hvordan de kan lede og gennemføre opstartsmøder.  

• Sammenlignes de to uddannelser med hensyn til, hvorvidt kursisterne vurderer, at uddannel-

sen i høj grad har klædt kursisterne på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen under pro-

jekteringen og i udførelsesfasen, så forekommer der store forskelle. Således er det næsten 
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dobbelt så mange kursister, der har taget koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen, som me-

ner, at de i høj grad er klædt på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen under projekterin-

gen og i udførelsesfasen, sammenlignet med koordinator-netuddannelsen.  

4.2.1 Vidensniveau 

Dette afsnit fremlægger besvarelserne fra kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen 

og koordinator-netuddannelsen af de spørgsmål om uddannelsens indhold, som omhandler vi-

densniveauet. Tabel 23 viser svarfordelingerne med hensyn til disse spørgsmål.  

 
Tabel 23 

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på: 

 Type Rigtig godt 

(%) 

Godt  

(%) 

Mindre godt 

(%) 

Dårligt 

(%) 

Total 

(%) 

hvilke opgaver koordinatoren 

skal løse ift. projekteringsfa-

sen?  

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.009) 

38 59 3 1 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

25 69 6 1 100 

hvilke opgaver koordinatoren 

skal løse ift. byggefasen? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.003) 

52 47 1 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

26 69 5 1 100 

hvilke eksterne samarbejds-

partnere du kan bruge (f.eks. 

arbejdsmiljørådgivere og Ar-

bejdstilsynet)? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.001) 

40 57 4 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

19 69 11 1 100 

hvilke metoder du kan bruge i 

det forebyggende arbejde i 

projekteringsfasen (f.eks. ar-

bejdsmiljøgranskning og risi-

koanalyse)? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.005) 

24 62 14 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

20 68 12 1 100 

hvilke metoder du kan bruge i 

det forebyggende arbejde i 

udførelsesfasen (f.eks. sikker-

hedsrunderinger og APV)? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.003) 

37 57 6 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

23 69 8 0 100 

rollefordelingen i projekte-

ringsfasen, herunder lovgiv-

ningen herom?  

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.003) 

32 57 11 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

11 70 18 1 100 

rollefordelingen i udførelsesfa-

sen, herunder lovgivningen 

herom?  

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.000) 

37 56 7 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 151) 

14 73 13 0 100 

hvordan du kan lave og bruge 

journalen i projekteringsfa-

sen? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 998) 

20 57 22 1 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

10 68 21 1 100 

kontakt til og samarbejde med 

bygherren som opgavestiller? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.001) 

23 65 12 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

14 68 18 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 23 viser, at kursisterne generelt vurderer, at uddannelserne har forberedt dem godt. For 
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begge uddannelsestyper er besvarelserne mest positive med hensyn til, hvor godt forberedte kur-

sisterne vurderer, de er med hensyn til, hvilke opgaver koordinatoren skal løse i forhold til bygge-

fasen. Blandt kursisterne på tilstedeværelsesuddannelsen vurderer 99 %, at de er rigtig godt 

(52 %) eller godt (47 %) forberedt, mens det samme svar gives af 95 % af kursisterne på netud-

dannelsen – 26 % af kursisterne følte sig rigtig godt forberedte, mens 69 % af kursisterne følte 

sig godt forberedte. Disse tal er stort set identiske med sidste års svarafgivelse. På tilstedeværel-

sesuddannelsen er kursisternes vurderinger mest negative med hensyn til spørgsmålet om, hvilke 

metoder man kan bruge i det forebyggende arbejde i projekteringsfasen, samt spørgsmålet om, 

hvordan man kan lave og bruge journalen i projekteringsfasen. 14 % af kursisterne mener, at de 

er mindre godt forberedt med hensyn til førstnævnte spørgsmål, mens det samme gør sig gæl-

dende for 22 % af kursisterne med hensyn til sidstnævnte spørgsmål.  

 

EVA opfordrer udbydere af koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen til at sikre, at kursisterne er 

tilstrækkeligt forberedt med hensyn til, hvilke metoder de kan bruge i det forebyggende arbejde i 

projekteringsfasen. Dette er specielt relevant, da det også var et opmærksomhedspunkt sidste år, 

hvor 15 % af kursisterne følte sig mindre godt forberedt på dette område.  

 

Det ovennævnte spørgsmål om, hvordan man kan lave og bruge journalen i projekteringsfasen, 

er endvidere også et af de områder, som kursisterne på koordinator-netuddannelsen er mest util-

fredse med. 21 % af kursisterne på netuddannelsen svarer således, at de føler sig mindre godt 

forberedt med hensyn til, hvordan man kan lave og bruge journalen i projekteringsfasen. Det 

fremgår altså af evalueringerne, at kursister på begge uddannelser i mindre grad vurderer, at de 

er forberedt på dette område.  

 

EVA opfordrer udbydere af begge uddannelser til at have fokus på, at kursisterne ved, hvordan 

de kan lave og bruge journalen i projekteringsfasen. Dette var tilmed et opmærksomhedspunkt 

for udbydere af koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen i sidste års rapport.  

 

18 % af kursisterne på koordinator-netuddannelsen er ydermere mindre godt forberedte med 

hensyn til rollefordelingen i projekteringsfasen, herunder lovgivningen herom, samt kontakt til og 

samarbejde med bygherren som opgavestiller.  

 

EVA opfordrer udbydere af koordinator-netuddannelsen til at være opmærksomme på, at kursi-

sterne er forberedte med hensyn til rollefordelingen i projekteringsfasen, herunder lovgivningen 

herom. 

 

EVA opfordrer udbydere af koordinator-netuddannelsen til at sikre, at kursisterne er forberedte 

med hensyn til, hvordan der tages kontakt til og samarbejdes med bygherren som opgavestiller.  

 

Sammenligner man vurderingerne af de to koordinatoruddannelser, er forskellene større, end det 

var tilfældet for de to 22-timers-uddannelser. Således gælder det, at kursister på koordinator-net-

uddannelsen generelt vurderer at være mindre godt forberedt end kursister på koordinator-tilste-

deværelsesuddannelsen. Kun for spørgsmålet om, hvilke metoder kursisten kan bruge i det fore-

byggende arbejde i projekteringsfasen, er fordelingen forholdsvist identisk. For dette spørgsmål er 

den maksimale variation i de fire svarkategorier mellem de to uddannelser på 6 procentpoint. 

Med hensyn til spørgsmålet om kontakt til og samarbejde med bygherren som opgavestiller er 

variationen maks. 9 procentpoint på tværs af de fire svarkategorier, hvilket er den næstmindste 

variation på tværs af de to uddannelser. Med hensyn til spørgsmålet om, hvilke opgaver koordi-

natoren skal løse i forhold til byggefasen, er forskellen mellem de to uddannelser maks. 26 pro-

centpoint, hvilket er den største variation mellem de to uddannelser. Det er, som tidligere nævnt, 

på dette område, at kursisterne føler sig bedst forberedt på tværs af de to uddannelser – 52 % af 

kursisterne på tilstedeværelsesuddannelsen vurderer, at de er rigtig godt forberedte, mens 26 % 

af kursisterne på netuddannelsen mener det samme. Derfor skal den store variation mellem de to 

uddannelserne på dette område ikke læses som en kritik af netuddannelsen, da begge uddannel-

ser klarer sig godt på dette område. 
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4.2.2 Handleniveau 

I dette afsnit gennemgås besvarelserne fra kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesuddannel-

sen og koordinator-netuddannelsen af de spørgsmål, der omhandler evnen til at handle i forbin-

delse med arbejdsmiljømæssige problemstillinger. Tabel 24 viser svarfordelingen for disse spørgs-

mål. 

 

Tabel 24 

Hvordan har uddannelsen forberedt dig på: 
 

Type Rigtig godt 

(%) 

Godt 

(%) 

Mindre godt 

(%) 

Dårligt 

(%) 

Total 

(%) 

hvordan du kan lede og gen-

nemføre sikkerhedsmøder? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.001) 

36 53 11 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

21 63 16 1 100 

hvordan du kan lede og gen-

nemføre opstartsmøder? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.003) 

30 55 15 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

14 66 20 1 100 

hvordan du kan lave planen 

for sikkerhed og sundhed i 

projekteringsfasen?  

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.005) 

34 56 10 1 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

25 67 8 0 100 

hvordan du kan bruge planen 

for sikkerhed og sundhed i 

udførelsesfasen?  

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.002) 

41 54 5 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

28 64 8 0 100 

hvad du kan gøre som koordi-

nator, hvis der er sundhedsfa-

rer i bygge- og anlægsprojek-

tet? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.001) 

32 63 5 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

18 72 10 0 100 

hvordan du kan samarbejde 

med andre aktører i projekte-

ringsfasen? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.003) 

24 65 10 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

19 68 14 0 100 

hvordan du kan samarbejde 

med andre aktører i udførel-

sesfasen? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.010) 

35 61 4 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

20 70 10 1 100 

hvordan du kan påvirke hold-

ningerne til arbejdsmiljø alle-

rede i projekteringsfasen? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.002) 

33 57 10 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

21 70 8 1 100 

hvordan du kan påvirke hold-

ningerne til arbejdsmiljø i ud-

førelsesfasen? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.002) 

42 54 4 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

21 70 9 0 100 

Fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side  
Type Rigtig godt 

(%) 

 

Godt 

(%) 

Mindre godt 

(%) 

Dårligt 

(%) 

Total 

(%) 

hvad du skal gøre som koordi-

nator, hvis der sker ulykker el-

ler opstår erhvervsskader? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.004) 

34 56 10 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 154) 

29 64 7 0 100 

hvordan du kan arbejde syste-

matisk med arbejdsmiljøar-

bejde i bygge- og anlægspro-

jektet? 

Koordinator-tilstede-

værelsesuddannelsen 

(N = 1.002) 

34 62 4 0 100 

Koordinator-netud-

dannelsen (N = 155) 

16 74 10 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Størstedelen af kursisterne på begge koordinatoruddannelser vurderer, at de er rigtig godt eller 

godt forberedt på alle de undersøgte områder. Hvis de to svarkategorier ”Rigtig godt” 

og ”Godt” lægges sammen, så er kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen mest 

positive i deres vurderinger af deres forberedelse på tre områder: hvordan de kan samarbejde 

med andre aktører i udførelsesfasen, hvordan de kan påvirke holdningerne til arbejdsmiljø i udfø-

relsesfasen, og hvordan de kan arbejde systematisk med arbejdsmiljøarbejde i bygge- og anlægs-

projektet. På disse tre områder vurderer 96 % af kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesud-

dannelsen, at de er rigtig godt eller godt forberedt. Med udgangspunkt i de samme to svarkate-

gorier, så føler kursister på koordinator-netuddannelsen sig bedst forberedte med hensyn til, 

hvad de skal gøre som koordinator, hvis der sker ulykker eller opstår erhvervsskader 

 

På visse områder er der dog også en væsentlig del af kursisterne, der angiver, at de er mindre 

godt eller dårligt forberedte. Et eksempel er spørgsmålet om, hvordan man kan lede og gennem-

føre opstartsmøder, hvor 21 % af de kursister, der har gennemført en netuddannelse, angiver, at 

de er mindre godt eller dårligt forberedte. Tilsvarende er det også på dette område, at de kursi-

ster, der har taget tilstedeværelsesuddannelsen, føler sig mest uforberedte. Således har 15 % af 

kursisterne angivet, at de er mindre godt forberedte til at lede og gennemføre opstartsmøder. 

Dette tal er dog forbedret fra sidste år, hvor 28 % af de kursister, der havde taget den samme 

uddannelse, angav, at de var mindre godt eller dårligt forberedte på dette område. Sidste år op-

fordrede EVA udbyderne til at have et øget fokus på dette område. Det er således positivt, at 

færre kursister føler sig uforberedte på dette område, om end det stadigvæk skal fremhæves, at 

store andele af kursisterne ikke føler sig forberedte til at lede og gennemføre opstartsmøder. Det 

har endvidere ikke være muligt at redegøre for, om der er sket en positiv udvikling på dette om-

råde på netuddannelsen, da det er første gang, at spørgsmålet er med i evalueringsskemaet for 

netuddannelsen.  

 
EVA opfordrer udbydere af begge koordinatoruddannelser til at have et fortsat fokus på at sikre, 

at kursisterne er forberedte med hensyn til, hvordan de kan lede og gennemføre opstartsmøder.  

4.2.3 Det samlede udbytte af uddannelsen 

Af dette afsnit fremgår kursisternes samlede vurdering af deres udbytte af uddannelserne. Tabel 

25 viser denne vurdering. 
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Tabel 25 

I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen 

under: 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen 

grad 

(%) 

I mindre 

grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

projekteringen? Koordinator-tilstedeværelsesuddannel-

sen 

(N = 987) 

34 56 9 1 100 

Koordinator-netuddannelsen (N = 155) 19 70 10 1 100 

udførelsesfasen? Koordinator-tilstedeværelsesuddannel-

sen (N = 979) 

56 42 2 0 100 

Koordinator-netuddannelsen (N = 155) 24 62 14 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Af tabellen fremgår det, at størstedelen af kursisterne på koordinatoruddannelserne samlet vur-

derer udbyttet af deres uddannelse positivt. 34 % af kursisterne på koordinator-tilstedeværelses-

uddannelsen vurderer, at uddannelsen i høj grad har klædt dem på til at varetage arbejdsmiljøko-

ordineringen under projekteringen, og ligeledes vurderer 56 %, at uddannelsen i høj grad har 

klædt dem på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen i udførelsesfasen.  

 

For kursisterne på koordinator-netuddannelsen har 19 % angivet, at uddannelsen i høj grad har 

klædt dem på til arbejdet med arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen. Ydermere har 

24 % af kursisterne angivet, at netuddannelsen har klædt dem på til at varetage arbejdsmiljøko-

ordineringen i udførelsesfasen. Andelen, der i høj grad føler sig klædt på af uddannelsen, er såle-

des større for koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen end for koordinator-netuddannelsen både 

under projekteringen og udførelsesfasen. Endvidere ses det af tabellen, at kursisterne på koordi-

nator-tilstedeværelsesuddannelsen føler sig bedre klædt på til udførelsesfasen end til projekterin-

gen, da andelen, der i høj grad føler sig klædt på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen i ud-

førelsesfasen, er 22 procentpoint større end med hensyn til projekteringen.  

 

Af tabellen fremgår det endvidere, at 15 % af kursisterne på koordinator-netuddannelsen vurde-

rer, at de i mindre grad eller slet ikke er klædt på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen i ud-

førelsesfasen. Yderligere fremgår det, at 10 % af kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesud-

dannelsen og 11 % af kursisterne på koordinator-netuddannelsen i mindre grad eller slet ikke er 

klædt på til at varetage arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen. 

 

EVA opfordrer udbydere af begge koordinatoruddannelser til at have fokus på, at deres kursister 

er tilstrækkeligt klædt på til at varetage arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen, samt at 

udbydere af koordinator-netuddannelsen sikrer, at deres kursister er klædt på til at varetage ar-

bejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen.  

 

Tabel 26 viser udviklingen i perioden 2015-16 med hensyn til, hvor stor en andel af kursisterne 

på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen der vurderer i høj grad at være klædt på til at vare-

tage arbejdsmiljøkoordineringen i henholdsvis projekteringsfasen og udførelsesfasen. 
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Tabel 26 

I hvilken grad har koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen klædt dig på til at varetage 

arbejdsmiljøkoordineringen under: 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre 

grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

projekteringen?  2016 (N = 987) 34 56 9 1 100 

2015 (N = 896)  35 58 8 0 100 

udførelsesfasen?  2016 (N = 979) 56 42 2 0 100 

2015 (N = 896) 55 43 2 0 100 

Kilde: Evalueringsrapport, 2015, udarbejdet af EVA. Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Af tabellen fremgår det, at de kursister, der har taget koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen i 

henholdsvis 2015 og 2016, i langt overvejende grad har følt sig klædt lige godt på til at varetage 

arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen og i udførelsesfasen.  

 

Det er ikke muligt at sammenligne besvarelserne for koordinator-netuddannelsen i perioden 

2015-16, da spørgsmålsformuleringen har ændret sig. I 2015 spurgte man: ”I hvilken grad har 

uddannelsen klædt dig på til at arbejde med arbejdsmiljø?”, mens man i 2016 spurgte: ”I hvilken 

grad har uddannelsen klædt dig på til at varetage arbejdsmiljøkoordineringen under 

projekteringen?” og ”I hvilken grad har uddannelsen klædt dig på til at varetage 

arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsesfasen?”. 

Kursister på koordinator-netuddannelsen er endvidere blevet spurgt om, hvorvidt de vil anbefale 

uddannelsen til andre inden for deres branche. Fordelingen af kursisternes besvarelser fremgår af 

nedenstående tabel. 

 

Tabel 27 

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

Ja, ubetinget 

(%) 

Ja, men med 

nogle forbehold 

(%) 

Ja, men med 

mange forbe-

hold 

(%) 

Nej, jeg vil ikke 

anbefale dem 

netuddannelsen 

(%) 

Koordinator-netuddannelsen (N = 22) 14 64 14 9 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

Note: Det lave N skyldes, at kursisterne hos en udbyder ikke har besvaret spørgsmålet. 

 
Det fremgår af tabel 27, at 92 % af kursisterne på koordinator-netuddannelsen enten ubetinget 
(14 %), med nogle forbehold (64 %) eller med mange forbehold (14 %) vil anbefale uddannel-
sen til andre inden for deres branche. Omvendt er der 9 % af kursisterne, der ikke vil anbefale 
koordinator-netuddannelsen.   
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5 Evaluering af pædagogikken 

Ifølge bekendtgørelsen om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser 

skal uddannelserne tilrettelægges med udgangspunkt i bestemte pædagogiske principper. Det 

indebærer blandt andet, at undervisningen skal tage udgangspunkt i kursisternes arbejdspladser 

og tilrettelægges, så kursisterne inddrages aktivt og kan udveksle erfaringer. Dette kapitel præ-

senterer kursisternes vurderinger af, hvordan underviserne udmønter de pædagogiske principper, 

der er beskrevet i bekendtgørelsen. Kapitlet er baseret på kursisternes evalueringer leveret af ud-

byderne af arbejdsmiljøuddannelserne samt EVA’s tidligere evalueringsrapporter om arbejdsmiljø-

uddannelserne. Derudover inddrages pointer fra de kontrolbesøg, EVA gennemførte i 2016. 

 

Kapitlet er struktureret, så der først er fokus på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen, så 22-ti-

mers-netuddannelsen, dernæst på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen og slutteligt på koor-

dinator-netuddannelsen. Denne struktur gør det muligt at fokusere på, hvorledes de pædagogi-

ske principper udmøntes og evalueres på hver uddannelse.  

5.1 Uddannelserne for medlemmerne af 
arbejdsmiljøorganisationen 

I dette afsnit behandles resultaterne for uddannelserne for medlemmerne af AMO. Først bliver 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen evalueret, og dernæst følger evalueringen af 22-timers-

netuddannelsen.  

5.1.1 Tilstedeværelsesuddannelsen 

I dette afsnit præsenteres vurderinger fra kursister på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen. 

 

Centrale konklusioner i afsnittet: 

• Kursisterne vurderer underviserens udmøntning af de pædagogiske principper positivt. Kursi-

sterne er mest positive med hensyn til underviserens evne til at inddrage praktiske eksempler 

fra kursisternes arbejdspladser. 
• 92 % af kursisterne på uddannelsen vurderer, at undervisningens sværhedsgrad har været til-

pas. 
• 87 % af kursisterne på uddannelsen vurderer, at erfaringerne fra den praktiske opgave har 

lært dem meget eller noget om deres arbejde som arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsle-

der. 

 

5.1.1.1 Pædagogiske principper 
Tabel 28 viser kursisternes vurderinger af, hvordan underviserne har været til at udmønte de pæ-
dagogiske principper. 
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Tabel 28 

Hvordan synes du, underviseren har været til/hvordan har dine muligheder i 

undervisningen været for: 
 

Rigtig god 

(%) 

God 

(%) 

Mindre 

god 

(%) 

Dårlig 

(%) 

Total 

(%) 

at skifte mellem oplæg og opgaver? (N = 12.255) 56 41 3 1 100 

at inddrage praktiske eksempler fra din eller andres arbejdsplad-

ser? (N = 12.276) 

60 37 3 0 100 

at bruge den viden, du på forhånd havde om arbejdsmiljø?  

(N = 10.547)* 

37 60 3 0 100 

at forbinde undervisningen med hverdagen på din arbejdsplads? 

(N = 12.255) 

52 43 4 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

* Kursister, der har svaret, at de ingen forhåndsviden om arbejdsmiljø har, indgår ikke i denne tabel.  

Note: Ovenstående har været stillet som tre forskellige spørgsmål: 

”Hvordan synes du underviseren har været til at skifte mellem oplæg og opgaver?” 

”Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for: 

- at inddrage praktiske eksempler fra din eller andres arbejdspladser? 

- at forbinde undervisningen med hverdagen på din arbejdsplads?” 

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

 
Tabel 28 viser, at langt størstedelen af kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen vur-
derer underviserens udmøntning af de pædagogiske principper positivt. På tre ud af fire punkter 
er andelen af kursister, der har svaret, at underviseren var rigtig god, større end andelen, der har 
angivet underviseren som enten god, mindre god eller dårlig til at udmønte de pædagogiske 
principper. 
 
Kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen er mest positive med hensyn til undervise-
rens evne til at inddrage praktiske eksempler fra kursisternes arbejdspladser, hvor 97 % af kursi-
sterne svarer, at underviseren har været god (37 %) eller rigtig god (60 %) til dette. Denne forde-
ling er identisk med fordelingen i 2015.  
 
Med udgangspunkt i de to negative kategorier – ”Mindre god” og ”Dårlig” – så knytter den 
mest negative vurdering sig til spørgsmålet om, hvordan mulighederne har været for at forbinde 
undervisningen med hverdagen på arbejdspladsen. Her vurderer 5 % af kursisterne, at disse mu-
ligheder har været mindre gode (4 %) eller dårlige (1 %). Det kunne derfor godt fremstå, som 
om dette område vurderes mest negativt. Hvis man i stedet tager afsæt i den mest positive svar-
kategori, kunne man dog samtidig argumentere for, at muligheden for at bruge den viden, kursi-
sterne på forhånd havde om arbejdsmiljø, er det område, som vurderes dårligst. På dette område 
svarer 37 %, at mulighederne har været rigtig gode. Dette er mindre end de 52 %, som svarer, 
at muligheden for at forbinde undervisningen med hverdagen på arbejdspladsen har været rigtig 
god. Det er derfor svært at sige, hvilket område kursisterne vurderer mest negativt. Spørgsmålet 
om forbindelsen til hverdagen er det område, som flest kursister vurderer dårligt, mens flere kur-
sister gør brug af svarkategorien ”Rigtig god” i forbindelse med dette spørgsmål sammenlignet 
med spørgsmålet om kursisternes mulighed for at bruge den viden, som de på forhånd havde.  
 
Ser man på det større billede, så er de negative andele dog stadig små, og mindst 95 % af kursi-
sterne har vurderet undervisningen og underviserens evner som rigtig gode eller gode.  
 
Under kontrolbesøgene i 2016 oplevede EVA generelt god undervisning og tilfredse kursister. 
Noget af det, kursisterne særligt fremhævede, var, at de værdsatte undervisernes brug af prakti-
ske eksempler, når underviserne bragte egne og andres erfaringer i spil. Dette blev ligeledes frem-
hævet positivt af kursisterne sidste år.  
 
Dog gav kontrolbesøgene i 2016 også indblik i, at der på store hold kan være for lidt tid til dyb-
degående spørgsmål, som kan bringe kursisternes egne erfaringer i spil. De store hold opleves så-
ledes ikke entydigt positivt, da der er mindre plads til den enkelte kursists erfaringer. Dette kan 
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medføre, at nogle kursister ikke får et tilstrækkeligt svar på deres spørgsmål eller ikke i tilstrække-
lig grad får relateret det lærte stof til deres egen praksis.  
 
På baggrund af kontrolbesøgene opfordrer EVA udbydere af 22-timers-tilstedeværelsesuddannel-
sen til at være opmærksomme på, at kursisterne får tid til at stille dybdegående spørgsmål, der 
kan bringe kursisternes egne erfaringer i spil.  
 
Tabel 29 viser fordelingen af kursisternes vurderinger af uddannelsernes sværhedsgrad. 
 

Tabel 29 

Hvor svær eller let var undervisningen? 
 

For svær 

(%) 

Tilpas 

(%) 

For let 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen 

(N = 12.283) 

2 92 6 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 
Hovedparten af kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen vurderer, at undervisnin-
gens sværhedsgrad har været tilpas. 
 
5.1.1.2 Den praktiske opgave 
Den praktiske opgave (hjemmeopgaven) udgør et centralt element i arbejdsmiljøuddannelserne, 
da den skal bygge bro mellem kurset og hverdagen i virksomheden. Gennemførelse af opgaven 
er ifølge bekendtgørelsen obligatorisk for alle kursister. 
 

Tabel 30 

Hvor meget forventer du, at du vil kunne bruge erfaringer fra den obligatoriske 

praktiske opgave i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder? 
 

Meget 

(%) 

Noget 

(%) 

Lidt 

(%) 

Intet 

(%) 

Udfører op-

gaven efter 

endt kur-

sus* 

(%) 

Har ikke ud-

ført opga-

ven og kom-

mer ikke til 

det** 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 12.199) 

48 39 7 1 6 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

* Den præcise formulering i spørgeskemaet er: ”Jeg skal først udføre opgaven efter endt kursus”. 

** Den præcise formulering i spørgeskemaet er: ”Jeg har ikke udført den praktiske opgave og kommer heller ikke til 

det”.  

 

Tabel 30 viser, at 87 % af kursisterne på 22-timers-tilstedeværelsesuddannelsen vurderer, at de 

har lært meget eller noget af den praktiske opgave. 

5.1.2 Netuddannelsen 
I dette afsnit findes vurderinger fra kursister på 22-timers-netuddannelsen. 
 

Centrale konklusioner i afsnittet: 

• Næsten alle kursisterne giver en positiv vurdering af, hvorvidt tilstedeværelsesundervisningen 

gav et overblik over indholdet af uddannelsen samt arbejdsmiljøområdet. 

• Størstedelen af kursisterne vurderer, at de er klar til at gå i gang med netperioden efter tilste-

deværelsesundervisningen. 

• 91 % af kursisterne vurderer, at aktivitetsplanen fungerer godt eller rigtig godt som ramme 

for netperioden. Dog fremgik det, at der er sket et fald i 2016 i andelen af kursister, der er 

rigtig godt tilfredse med, hvordan aktivitetsplanen fungerer, sammenlignet med 2015. 
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• Alle kursisterne er meget tilfredse eller tilfredse med underviserens vejledning i netperioden. 

• Hovedparten af kursisterne vurderer, at opgaverne i aktivitetsplanen er meget eller forholds-

vist relevante. 

• En lille andel af kursisterne vurderer, at det i mindre grad eller slet ikke er klart for dem, hvad 

der skal gøres, for at opgaverne er løst tilfredsstillende. Denne andel er mindre, end den var i 

2015. 

• 59 % af kursisterne på uddannelsen har i høj grad eller i nogen grad drøftet opgaverne med 

arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljølederen på deres arbejdsplads. Dette er et lille 

fald i forhold til 2015.  
• Kursisterne på 22-timers-netuddannelsen svarer, at de er meget tilfredse med undervisnings-

materialet.  
• 16 % af kursisterne er utilfredse eller meget utilfredse med IT-systemets brugervenlighed, hvil-

ket er næsten en fordobling, hvis man sammenligner med andelen, der sidste år var utilfredse 
med IT-systemets brugervenlighed.  

 
5.1.2.1 Tilstedeværelsesundervisningen 

22-timers-netuddannelsen indledes med en tilstedeværelsesdag med minimum fire timers under-

visning. Dagen har til formål at give kursisterne overblik over arbejdsmiljøområdet og gøre dem i 

stand til at gennemføre den netbaserede fjernundervisning. 

 

Tabel 31 viser kursisternes vurderinger af, hvorvidt tilstedeværelsesundervisningen gav overblik 

over indholdet af uddannelsen og arbejdsmiljøområdet. 
 

Tabel 31 

I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over: 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

indholdet i uddannelsen? (N = 201) 63 37 0 0 100 

arbejdsmiljøområdet? (N = 201) 60 39 1 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Det fremgår af tabellen, at stort set alle kursisterne vurderer tilstedeværelsesundervisningen posi-

tivt. 100 % af kursisterne mener, at tilstedeværelsesundervisningen i høj eller nogen grad gav 

dem et overblik over indholdet i uddannelsen, mens 99 % af kursisterne mener, at de i høj eller 

nogen grad fik overblik over arbejdsmiljøområdet. 

 

Af tabel 32 fremgår kursisternes vurdering af, i hvilken grad de er klar til at gå i gang med netpe-

rioden efter tilstedeværelsesundervisningen. 

 

Tabel 32 

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

tilstedeværelsesundervisningen? 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-netuddannelsen (N = 202) 64 33 4 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Kursisterne på 22-timers-netuddannelsen vurderer i langt overvejende grad, at de er klar til at gå i 

gang med netperioden efter tilstedeværelsesundervisningen. Kun 4 % af kursisterne vurderer, at 

de i mindre grad er klar til at gå i gang med netperioden.  
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5.1.2.2 Netperioden 

Ud over tilstedeværelsesdagen består 22-timers-netuddannelsen af en netperiode, som gennem-

føres i overensstemmelse med en aktivitetsplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem undervi-

seren og den enkelte kursist. I netperioden skal kursisterne løse opgaver, der relaterer sig til deres 

egen arbejdsplads. I tabel 32-37 præsenteres kursisternes vurderinger af de elementer, der indgår 

i netperioden. 

 

Tabel 33 

Hvordan fungerede aktivitetsplanen som ramme for netperioden? 
 

Rigtig godt 

(%) 

Godt 

(%) 

Mindre godt 

(%) 

Dårligt 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-netuddannelsen (N = 202) 31 60 9 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 33 viser, at 31 % af kursisterne på 22-timers-netuddannelsen vurderer, at aktivitetsplanen 

fungerede rigtig godt som ramme for netperioden, mens 60 % af kursisterne vurderer, at den 

fungerer godt. Dette er overvejende positivt, men sammenlignes tallene med tallene fra sidste år, 

så er fordelingen mindre positiv. Således var 42 % af kursisterne sidste år rigtig godt tilfredse 

med, hvordan aktivitetsplanen fungerede. Forskellen mellem 2015 og 2016 er altså på 11 pro-

centpoint, hvilket er et markant fald i den mest positive andel af vurderingerne.  

 

Ydermere mener 9 % af kursisterne, at aktivitetsplanen fungerer mindre godt som ramme for 

netperioden. Dette tal er stort set identisk med tallet fra 2015. 

 

Tabel 34 viser kursisternes vurdering af underviserens vejledning i netperioden. 
 

Tabel 34 

Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med underviserens vejledning i løbet af 

netperioden? 
 

Meget tilfreds 

(%) 

Tilfreds 

(%) 

Utilfreds 

(%) 

Meget utilfreds 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-netuddannelsen (N = 202) 54 46 1 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Af tabel 34 fremgår det, at stort set alle kursister er meget tilfredse eller tilfredse med undervise-

rens vejledning i netperioden.  

 

Tabel 35-37 viser kursisternes vurderinger af de opgaver, der skal løses i netperioden. 
 

Tabel 35 

Hvor relevante synes du, opgaverne i aktivitetsplanen var? 
 

Meget rele-

vante 

(%) 

Forholdsvist re-

levante 

(%) 

Mindre rele-

vante 

(%) 

Ikke relevante 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-netuddannelsen (N = 202) 54 40 6 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Det fremgår af tabel 35, at langt størstedelen af kursisterne på 22-timers-netuddannelsen vurde-

rer, at opgaverne i aktivitetsplanen var meget eller forholdsvist relevante, med en samlet andel på 

94 %. Følgelig er der 6 % af kursisterne, der synes, at opgaverne var mindre relevante.  
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Tabel 36 

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

tilfredsstillende? 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-netuddannelsen (N = 201) 35 56 7 2 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Som det ses af tabellen, er der en lille del af kursisterne, der vurderer, at det i mindre grad eller 

slet ikke var klart for dem, hvad der skulle gøres, før opgaverne var løst tilfredsstillende. Dette gør 

sig gældende for 9 % af kursisterne. Denne andel er dog mindre, end den var i 2015, hvor 14 % 

af kursisterne i mindre grad vidste, hvad der skulle til, og tilsvarende mindre, end den var i 2014, 

hvor tallet var 19 %. Der er således sket en positiv udvikling på dette område over de sidste tre 

år. 
 

Tabel 37 

I hvilken grad har du drøftet opgaverne med 

arbejdsmiljørepræsentanten/arbejdslederen på din arbejdsplads? 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

22-timers-netuddannelsen (N = 201) 20 39 28 13 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Der er i bekendtgørelsen ikke formuleret et krav om, at kursisterne skal drøfte opgaverne med 

arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen på arbejdspladsen. På trods af dette har 59 % af 

kursisterne på 22-timers-netuddannelsen i høj grad eller i nogen grad drøftet opgaverne med ar-

bejdsmiljørepræsentanten eller arbejdsmiljølederen.  
 
5.1.2.3 Undervisningsmateriale og IT-system 

Ifølge bekendtgørelsen skal undervisningen og undervisningsmaterialet differentieres ud fra kursi-

sternes forudsætninger. Derudover skal undervisningsmaterialet lægge op til, at kursisterne arbej-

der opgave- og problemorienteret. Tabel 38 viser kursisternes vurderinger af undervisningsmateri-

alerne og it-systemet. 

 

Tabel 38 

Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med: 
 

Meget tilfreds 

(%) 

Tilfreds 

(%) 

Utilfreds 

(%) 

Meget util-

freds 

(%) 

det undervisningsmateriale der anvendes på kurset? (N = 

202) 

37 59 4 0 

IT-systemets driftsstabilitet? (N = 202) 48 45 6 2 

IT-systemets brugervenlighed? (N = 201) 31 53 12 4 

mulighederne for dialog med andre deltagere via IT-syste-

met? (N = 200) 

16 73 10 1 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Det fremgår af tabellen, at kursisterne generelt er tilfredse med undervisningsmaterialet og IT-

systemet, og få kursister har svaret, at de er meget utilfredse. Hvis man sammenholder de to po-

sitive kategorier, ”Meget tilfreds” og ”Tilfreds”, så vurderer kursisterne på 22-timers-netuddan-

nelsen, at de er mest tilfredse med undervisningsmaterialet, om end flest kursister gør brug af 

svarkategorien ”Meget tilfreds” i forbindelse med spørgsmålet om IT-systemets driftsstabililet.  
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Kursisterne er mest utilfredse med IT-systemets brugervenlighed, hvor 16 % af kursisterne er util-

fredse eller meget utilfredse. Dette er næsten en fordobling i forhold til andelen, der sidste år var 

utilfredse med IT-systemets brugervenlighed.  
 
EVA opfordrer udbydere af 22-timers-netuddannelsen til at være opmærksomme på, at IT-syste-
met er brugervenligt. 

5.2 Uddannelserne for koordinatorer 
I dette afsnit behandles resultaterne for uddannelserne for koordinatorer. Først behandles evalue-

ringerne af tilstedeværelsesuddannelsen, hvorefter fokus flyttes til netuddannelsen.  

5.2.1 Tilstedeværelsesuddannelsen 
I dette afsnit præsenteres vurderinger fra kursister på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen. 
 

Centrale konklusioner i afsnittet: 

• Kursisternes vurderinger af de pædagogiske principper er rigtig gode eller gode. Kursisterne 

fremhæver specielt undervisernes evne til at skifte mellem oplæg og opgaver i deres vurderin-

ger. Meget få kursister er negativt stemte i forhold til de pædagogiske principper.  

• Langt størstedelen af kursisterne vurderer, at sværhedsgraden var tilpas. 
• 89 % af kursisterne mener, at de kan bruge noget eller meget fra den praktiske opgave i de-

res arbejde som koordinatorer.  

 

5.2.1.1 Pædagogiske principper 
Tabel 39 viser kursisternes vurderinger af, hvorledes underviserne har været i stand til at følge de 
pædagogiske principper. 
 

Tabel 39 

Hvordan synes du, underviseren har været til/hvordan har dine muligheder i 

undervisningen været for: 
 

Rigtig god 

(%) 

God 

(%) 

Mindre 

god 

(%) 

Dårlig 

(%) 

Total 

(%) 

at skifte mellem oplæg og opgaver? (N = 985) 59 39 2 0 100 

at inddrage praktiske eksempler fra dit eller andres bygge- og 

anlægsprojekter? (N = 988) 

55 42 3 1 100 

at bruge den viden, du på forhånd havde om arbejdsmiljø?  

(N = 986)* 

36 61 3 0 100 

at bruge praktiske eksempler fra bygge- og anlægsområdet til 

at vise forskellige løsninger på arbejdsmiljøproblemer?  

(N = 982) 

51 43 5 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

*Kursister, der har svaret, at de ingen forhåndsviden om arbejdsmiljø har, indgår ikke i denne tabel.  

Note: Ovenstående har været stillet som tre forskellige spørgsmål: 

”Hvordan synes du underviseren har været til at skifte mellem oplæg og opgaver?” 

”Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for: 

- at inddrage praktiske eksempler fra dit eller andres bygge- og anlægsprojekter? 

- at bruge praktiske eksempler fra bygge- og anlægsområdet til at vise forskellige løsninger på arbejdsmiljøpro-

blemer?” 

”Hvordan har dine muligheder i undervisningen været for at bruge den viden du på forhånd havde om arbejdsmiljø?”. 

 

Tabel 39 viser, at kursisterne generelt vurderer udmøntningen af de pædagogiske principper 

godt. Hvis man sammenlægger de tre svarkategorier ”God”, ”Mindre god” og ”Dårlig” og sam-

menligner denne sammensatte andel med andelen, der har svaret ”Rigtig god”, så finder man, at 

der, i forbindelse med tre ud af fire spørgsmål, er flere kursister, der vurderer, at de pædagogiske 
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principper blev udmøntet rigtig godt, end der er kursister, som vurderer, at underviseren udmøn-

tede de pædagogiske principper godt, mindre godt eller dårligt. I forbindelse med denne positive 

vurdering af de pædagogiske princippers udmøntning i undervisningen er det værd at fremhæve 

kursisternes vurdering af undervisernes evne til at skifte mellem oplæg og opgaver. Her vurderer 

98 % af kursisterne, at underviseren klarede det godt (39 %) eller rigtig godt (59 %). Det er såle-

des på dette område, at kursisterne er mest positive. Vurderingen af dette område i 2016 er stort 

set identisk med vurderingen i 2015. 

 

Den efterfølgende tabel viser kursisternes vurdering af uddannelsens sværhedsgrad. 
 

Tabel 40 

Hvor svær eller let var undervisningen? 
 

For svær Tilpas For let Total 

Koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen (N = 1.001) 1 94 6 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 40 viser, at hovedparten af kursisterne, nærmere bestemt 94 %, vurderer, at sværhedsgra-

den var tilpas.  

 
5.2.1.2 Den praktiske opgave 

Gennemførelse af den praktiske opgave (hjemmeopgaven) er ifølge bekendtgørelsen obligatorisk 

for alle kursister på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen, og den tjener også her det formål 

at bygge bro mellem kurset og hverdagen i virksomheden.  

 

Tabel 41 

Hvor meget forventer du, at du vil kunne bruge erfaringer fra den obligatoriske 

praktiske opgave i dit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder/koordinator? 
 

Meget 

(%) 

Noget 

(%) 

Lidt 

(%) 

Intet 

(%) 

Udfører op-

gaven efter 

endt 

 kursus* 

(%) 

Har ikke  

udført 

 opgaven  

og kommer 

ikke til 

det** 

(%) 

Total 

(%) 

Koordinator-tilstedeværelses-

uddannelsen (N = 981) 

49 40 7 1 3 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

* Den præcise formulering i spørgeskemaet er: ”Jeg skal først udføre den praktiske opgave efter endt kursus”. 

** Den præcise formulering i spørgeskemaet er: ”Jeg har ikke udført den praktiske opgave og kommer heller  

ikke til det”.  

 

Tabel 41 viser, at 89 % af kursisterne på koordinator-tilstedeværelsesuddannelsen vurderer, at de 

kan bruge erfaringerne fra den praktiske opgave i deres arbejde som koordinator. Dette tal er 

identisk med 2015-tallet på området. 

5.2.2 Netuddannelsen 

I dette afsnit præsenteres vurderinger fra kursister på koordinator-netuddannelsen. 

 

Centrale konklusioner i afsnittet: 

• En stor andel af kursisterne oplever, at de under tilstedeværelsesundervisningen har fået over-

blik over arbejdsmiljøområdet. 

• Selvom der er sket en stigning i andelen af kursister, der i høj grad har fået overblik over ind-

holdet af uddannelsen, sammenlignet med 2015, så er der også flere, der i mindre grad eller 

slet ikke har fået overblik. 
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• Størstedelen af kursisterne følte sig klar til at gå i gang med netperioden efter tilstedeværel-

sesundervisningen. Endvidere er der sket en stigning i andelen af kursister, der i høj grad følte 

sig klar, sammenlignet med 2015. 
• 29 % af kursisterne vurderer, at aktivitetsplanen fungerede mindre godt eller dårligt som 

ramme for netperioden. Sammenlignet med 2015 er dette en forværring på 4 procentpoint. 

• Størstedelen af kursisterne er meget tilfredse eller tilfredse med underviserens vejledning i net-

perioden. Fra 2015 til 2016 er der sket en positiv udvikling på 19 procentpoint med hensyn til 

svarkategorien ”Meget tilfreds”.  
• 17 % af kursisterne mener, at opgaverne i aktivitetsplanen var mindre relevante eller ikke rele-

vante. I forlængelse heraf har der været en negativ udvikling fra 2015 til 2016. 

• 26 % af kursisterne vidste i mindre grad eller slet ikke, hvad der skulle til, for at opgaverne var 

løst tilfredsstillende. 

• 69 % af kursisterne har ikke drøftet eller i mindre grad drøftet opgaverne med arbejdsmiljøre-

præsentanten/arbejdslederen på deres arbejdsplads. Dette er markant flere end i 2015. 
• Kursisterne har haft en overvejende god oplevelse med undervisningsmaterialerne. Samlet set 

er 94 % meget tilfredse eller tilfredse. I den anden ende af skalaen er 7 % af kursisterne util-
fredse eller meget utilfredse, hvilket er færre kursister end i 2015. 

• Kursisterne har haft en blandet oplevelse med IT-systemet. På alle tre områder er der sket en 
tilbagegang målt på andelen, der er utilfredse eller meget utilfredse med IT-systemet, sam-
menlignet med 2015. Således er mellem 17 % og 22 % utilfredse eller meget utilfredse med 
IT-systemets driftsstabilitet, IT-systemets brugervenlighed samt kursisternes mulighed for dia-
log med andre deltagere via IT-systemet. 

 
5.2.2.1 Tilstedeværelsesundervisningen 

Som nævnt indledes netuddannelserne, hvad enten det er 22-timers-netuddannelsen eller koordi-

nator-netuddannelsen, med en tilstedeværelsesdag med minimum fire undervisningstimer. Da-

gens formål er at give kursisterne et overblik over arbejdsmiljøområdet samt forberede dem til 

den netbaserede fjernundervisning. 

 

Nedenstående tabel 42 viser kursisternes vurderinger af tilstedeværelsesundervisningen. 

 

Tabel 42 

I hvilken grad gav tilstedeværelsesundervisningen dig et overblik over: 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

indholdet i uddannelsen? (N = 155) 36 49 13 3 100 

arbejdsmiljøområdet? (N = 155) 37 56 7 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Hovedparten af kursisterne vurderer tilstedeværelsesundervisningen positivt. Henholdsvis 36 % 

og 37 % af kursisterne vurderer i høj grad, at tilstedeværelsesundervisningen gav dem et overblik 

over indholdet i uddannelsen og arbejdsmiljøområdet. Dette er betydeligt flere end i 2015, hvor 

27 % af kursisterne angav, at de i høj grad havde fået overblik på disse to områder. I relation til 

kursisternes overblik over indholdet af uddannelsen, så er dette dog ikke en udpræget positiv ud-

vikling, da der også er flere kursister, som i mindre grad eller slet ikke har fået overblik over ind-

holdet. Stigningen inden for disse tre svarkategorier – ”I høj grad”, ”I mindre grad” og ”Slet 

ikke” – skyldes altså, at der er færre kursister, der har gjort brug af svarkategorien ”I nogen 

grad”. Der ses således en øget brug af de ydre svarkategorier, hvilket indikerer, at variationen i 

kvaliteten af tilstedeværelsesundervisningen er blevet større. I relation til kursisternes overblik over 

arbejdsmiljøområdet, så skyldes stigningen fra 2015 til 2016, at kursisterne har brugt svarkatego-

rien ”I høj grad” frem for ”I nogen grad”, hvilket indikerer en positiv udvikling. I forlængelse 

heraf er det følgelig arbejdsmiljøområdet, som kursisterne har fået bedst overblik over i løbet af 

tilstedeværelsesundervisningen.  
 
EVA opfordrer udbyderne af koordinator-netuddannelsen til at gøre mere for at øge kursisternes 
overblik over uddannelsen i forbindelse med tilstedeværelsesundervisningen.  
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Af tabel 43 fremgår det, hvorvidt kursisterne var klar til at påbegynde netperioden efter tilstede-

værelsesundervisningen. 

 

Tabel 43 

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

tilstedeværelsesundervisningen? 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

Koordinator-netuddannelsen (N = 155) 27 65 9 0 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 43 viser, at 27 % af kursisterne i høj grad var klar til at gå i gang med netperioden efter at 

have deltaget i tilstedeværelsesundervisningen, mens 65 % af kursisterne i nogen grad var klar. 

Sammenlignet med 2015 er der sket en stigning i andelen af kursister, der i høj grad var klar til at 

gå i gang med netperioden. Denne stigning er på 6 %, og den kommer af, at færre kursister vur-

derer, at de i mindre grad er klar til at gå i gang.  

 
Denne udvikling er et skridt på vejen, men EVA fastholder, at udbydere af koordinator-netuddan-
nelsen på tilstedeværelsesdagen bør sikre, at kursisterne bliver tilstrækkeligt forberedt til at gå i 
gang med netperioden.  
 
5.2.2.2 Netperioden 
Som nævnt efterfølges tilstedeværelsesundervisningen af en netperiode, som gennemføres i over-
ensstemmelse med en aktivitetsplan, der udarbejdes af underviseren og den enkelte kursist. I net-
perioden skal kursisterne løse opgaver, der relaterer sig til deres egen arbejdsplads. I de efterføl-
gende tabeller, tabel 44-49, præsenteres kursisternes vurderinger af netperiodens forskellige ele-
menter.  
 

Tabel 44 

Hvordan fungerede aktivitetsplanen som ramme for netperioden? 
 

Rigtig godt 

(%) 

Godt 

(%) 

Mindre godt 

(%) 

Dårligt 

(%) 

Total 

(%) 

Koordinator-netuddannelsen (N = 154) 16 55 24 5 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 44 viser, at 29 % af kursisterne vurderer, at aktivitetsplanen fungerede mindre godt eller 

dårligt som ramme for netperioden. Dette er en forværring på 4 procentpoint sammenlignet med 

2015. Denne negative udvikling sker, på trods af at det var et opmærksomhedspunkt i evalue-

ringsrapporten for henholdsvis 2015 og 2014. Der skete også en stigning i andelen af kursister, 

der mente, at aktivitetsplanen fungerede mindre godt eller dårligt, fra 2014 til 2015. Det er altså 

andet år i træk, at der er en negativ udvikling på dette område. 

 
EVA opfordrer igen til, at udbyderne af koordinator-netuddannelsen udvikler deres praksis med 
hensyn til at skabe aktivitetsplaner, der fungerer som en god ramme for netperioden. 
 
Tabel 45 viser kursisternes vurdering af underviserens vejledning i netperioden. 
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Tabel 45 

Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med underviserens vejledning i løbet af 

netperioden? 
 

Meget tilfreds 

(%) 

Tilfreds 

(%) 

Utilfreds 

(%) 

Meget utilfreds 

(%) 

Total 

(%) 

Koordinator-netuddannelsen (N = 155) 30 65 4 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Af tabellen fremgår det, at størstedelen af kursisterne var tilfredse med underviserens vejledning i 

netperioden. 95 % af kursisterne på koordinator-netuddannelsen var således meget tilfredse eller 

tilfredse, mens 5 % af kursisterne var utilfredse eller meget utilfredse med underviserens vejled-

ning. Med hensyn til dette spørgsmål er der sket en positiv udvikling i forhold til 2015, da ande-

len af kursister, der er meget tilfredse, er øget med 19 %.  

 

Tabel 46-48 viser kursisternes vurderinger af de opgaver, der skal løses i netperioden. 

 

Tabel 46 

Hvor relevante synes du opgaverne i aktivitetsplanen var? 
 

Meget  

relevante 

(%) 

Forholdsvist  

relevante 

(%) 

Mindre  

relevante 

(%) 

Ikke relevante 

(%) 

Total 

(%) 

Koordinator-netuddannelsen (N = 154) 33 51 14 3 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabel 46 viser, at 17 % af kursisterne mener, at opgaverne i aktivitetsplanen var mindre relevante 

eller ikke relevante. Dette vidner om en negativ udvikling. I 2015 var det 9 % af kursisterne, der 

fandt opgaverne i aktivitetsplanen mindre relevante eller ikke relevante. Der er således sket en 

stigning i de negative svarkategorier på 8 procentpoint. 

 

EVA opfordrer til, at udbyderne af koordinator-netuddannelsen arbejder på at sikre, at opgaverne 
i aktivitetsplanen er relevante.  
 
Tabel 47 

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

tilfredsstillende? 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

Koordinator-netuddannelsen (N = 154) 14 60 25 1 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Som det ses af tabel 47, vurderer 74 % af kursisterne, at det var klart for dem, hvad der skulle til, 

før opgaverne var løst tilfredsstillende. Omvendt vurderer 26 % af kursisterne, at de i mindre 

grad eller slet ikke vidste, hvad der skulle til. Overvejende er svarfordelingen i 2016 ligesom svar-

fordelingen i 2015. Der forekommer dog en stigning på 6 procentpoint i andelen af kursister, der 

brugte svarkategorien ”I høj grad”. Tilsvarende er der fra 2015 til 2016 sket et fald i anvendelsen 

af svarkategorierne ”I nogen grad” og ”Slet ikke”.  

 
EVA opfordrer igen til, at udbyderne af koordinator-netuddannelsen bestræber sig på at sikre, at 
kravene til opgaverne er klare for kursisterne. 
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Tabel 48 

I hvilken grad har du drøftet opgaverne med 

arbejdsmiljørepræsentanten/arbejdslederen på din arbejdsplads? 
 

I høj grad 

(%) 

I nogen grad 

(%) 

I mindre grad 

(%) 

Slet ikke 

(%) 

Total 

(%) 

Koordinator-netuddannelsen (N = 154) 8 22 23 46 100 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Af ovenstående tabel fremgår det, at 69 % af kursisterne i mindre grad eller slet ikke har drøftet 

opgaverne med arbejdsmiljørepræsentanten/arbejdslederen på deres arbejdsplads. Dette er en 

markant stigning sammenlignet med 2015, hvor 29 % af kursisterne ikke havde drøftet deres op-

gaver. Stigning er altså på 40 procentpoint.  

 

Der er i bekendtgørelsen ikke formuleret et krav om, at kursisterne skal drøfte opgaverne med 

arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen på arbejdspladsen.  
 
5.2.2.3 Undervisningsmateriale og IT-system 

Som nævnt skal undervisningen og undervisningsmaterialet, ifølge bekendtgørelsen, differentie-

res ud fra kursisternes forudsætninger. Ydermere skal undervisningsmaterialet lægge op til, at 

kursisterne arbejder opgave- og problemorienteret. Kursisternes vurderinger af undervisningsma-

terialerne og IT-systemet fremgår af tabel 49. 

 

Tabel 49 

Hvor tilfreds eller utilfreds har du været med: 
 

Meget tilfreds 

(%) 

Tilfreds 

(%) 

Utilfreds 

(%) 

Meget util-

freds 

(%) 

det undervisningsmateriale der anvendes på kurset?  

(N = 154) 

20 74 6 1 

IT-systemets driftsstabilitet? (N = 154) 19 59 16 6 

IT-systemets brugervenlighed? (N = 153) 17 66 16 1 

mulighederne for dialog med andre deltagere via IT-syste-

met? (N = 152) 

9 68 18 4 

Kilde: Udbydernes optællinger, 2016. 

 

Tabellen viser, at kursisterne har haft en blandet oplevelse med undervisningsmaterialerne og IT-

systemet. Kursisterne har været mest positive med hensyn til undervisningsmaterialet. Her har 

94 % af kursisterne været meget tilfredse eller tilfredse, mens de resterende kursister (7 %) har 

fundet undervisningsmaterialet utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. Andelen af kursi-

ster, der mente, at undervisningsmaterialerne var utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende, 

er faldet med 5 procentpoint. I modsætning hertil er der fra 2015 til 2016 sket en negativ udvik-

ling på de andre områder. Utilfredsheden – kursister, der har brugt svarkategorierne ”Utilfreds” 

eller ”Meget utilfreds” – er steget fra 5 % til 22 % i forhold til spørgsmålet om IT-systemets 

driftsstabilitet, fra 4 % til 17 % i forhold til spørgsmålet om IT-systemets brugervenlighed og fra 

19 % til 22 % i forhold til spørgsmålet om mulighederne for dialog med andre deltagere via IT-

systemet.  

 

EVA opfordrer til, at udbyderne af koordinator-netuddannelsen sikrer IT-systemets driftsstabilitet, 
IT-systemets brugervenlighed samt kursisternes mulighed for dialog med andre deltagere via IT-
systemet. 
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