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1. Indledning 

I 2018 udbød 28 af landets kommuner LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Der blev afholdt 47 

kurser i årets løb. 503 borgere deltog på disse kurser – dvs. gennemsnitligt ca. 11 kursister pr. kursus. 

389 af kursusdeltagerne deltog på 4 eller flere kursusmoduler (ud af kursets 7 moduler) og betragtes 

derfor som ”gennemførte kursister”. De resterende 114 kursister deltog på 3 eller færre 

kursusmoduler og betragtes derfor som ”frafaldne kursister”. Gennemførselsprocenten på kurset LÆR 

AT TACKLE hverdagen som pårørende i 2018 er således 77 %. 

Denne rapport er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Rapporten er lavet på baggrund af 

kursisternes evalueringer af kurset, som er foretaget via en spørgeskemaundersøgelse. 

Spørgeskemaerne er hovedsageligt blevet udfyldt i papirform af kursisterne efter hvert endt 

kursusforløb i 2018, og herefter indtastet i et datahåndteringssystem. De kursister, der ikke har været 

tilstede på sidste kursusmodul har haft mulighed for at evaluere kurset elektronisk.  

Der er udfyldt 282 spørgeskemaer fra gennemførte kursister og 12 spørgeskemaer fra frafaldne 

kursister. Dette svarer til en samlet svarprocent på 58 %. Svarprocenten for gennemførte kursister er 

72 %, mens svarprocenten for frafaldne kursister er 11 %. Komiteen arbejder for at forbedre 

proceduren for udsendelse af elektroniske spørgeskemaer, så der forhåbentligt vil være en højere 

svarprocent for frafaldne kursister i 2020.    

Databehandlingen i denne rapport består af deskriptiv statistik. Det vil sige, at der benyttes simple 

frekvenstabeller i illustrationen af kursisternes besvarelser. Frekvenstabellerne opsummerer 

procentdelene for hver svarkategori i et givent spørgsmål fra spørgeskemaet. Rapporten kan bl.a. 

bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal.  

Rapporten indledes med en kort sammenfatning af evalueringen af kurset LÆR AT TACKLE hverdagen 

som pårørende. De gennemførte og frafaldne kursister har udfyldt forskellige spørgeskemaer, og 

rapporten vil være opdelt herefter. Afsnit 3 omhandler de gennemførte kursisters evaluering af kurset, 

og afsnit 4 omhandler de frafaldne kursisters evaluering af kurset. 
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2. Sammenfatning 

Evalueringen af kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende viser, at kursisterne er 
karakteriseret ved følgende: 

 87 % er kvinder og 12 % er mænd  

 Den største aldersgruppe er 60-69 år – 31 % af kursisterne falder indenfor denne gruppe. 

 2 % har anden etnisk baggrund end dansk 

 40 % har taget en mellemlang videregående uddannelse, og 20% har taget en 

erhvervsuddannelse. 

 51 % af kursisterne er folkepensionister eller efterlønsmodtagere, og 26 % er i arbejde. 

96 % af kursisterne deltog på kurset, fordi de aktuelt er pårørende til en person med kronisk sygdom. 

64 % ad kursisterne er pårørende til en partner, som er langvarigt syg, og flest kursister har angivet at 

være pårørende til en person med sygdommen alzheimer samt anden demenstilstand (28 %). 

De gennemførte kursister er blevet spurgt om deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen 

af kursisterne er tilfredse med kurset og oplever, at de har fået stort udbytte heraf. Dette fremgår ved 

de spørgsmål, hvor kursisterne er blevet bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Fx angiver 

69,5 % af kursisterne, at de er blevet bedre til at nå de mål, de sætter sig. 89,7 % angiver, at 

instruktørerne var dygtige og velforberedte og 94 % angiver, at de havde en god dialog med deres 

medkursister på kurset. Endvidere angiver 82,6 % af kursisterne, at de nu er blevet bedre til at være 

opmærksomme på at bede om hjælp, og 75,9 % angiver at de også selv er blevet bedre til at passe på 

dem selv. 90 % af de gennemførte kursister angiver, at de samlet set har været meget tilfredse eller 

tilfredse med kurset, og 89 % angiver at det var tiden og kræfterne værd at deltage.  

Alle kursister er blevet spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, 

de havde fået forud for kurset. 77 % af de gennemførte kursister har svaret bekræftende herop, mens 

det samme gælder for 58 % af de frafaldne kursister. En tredjedel af de frafaldne kursister angiver, at 

de ønsker at deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden.  
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3. Gennemførte kursister 

Som nævnt i indledningen betragtes en kursist som ”gennemført” fra kurset LÆR AT TACKLE 

hverdagen som pårørende, hvis han/hun har deltaget på 4 eller flere kursusmoduler. Spørgeskemaerne 

for de gennemførte og frafaldne kursister er forskellige for en del af spørgsmålene. Dette afsnit 

omhandler udelukkende de gennemførte kursisters evalueringer af kurset.  

3.1 Baggrund  

Dette afsnit indeholder et overblik over de gennemførte kursisters baggrund – dvs. køn, alder, 

civilstand, etnisk baggrund, uddannelse og status som pårørende. 

Figur 3.1.1. Køn 

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

Størstedelen af de gennemførte kursister er kvinder (87,2 %). 12,1 % er mænd. 

Figur 3.1.2. Alder 

Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

Den største aldersgruppe blandt de gennemførte kursister er 60-69 år (30,9 %). 
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Figur 3.1.3. Civilstand  

Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

Størstedelen af de gennemførte er gift eller samlevende (79,4 %). 9,9 % er enlige/single.  

 

Figur 3.1.4. Etniske baggrund  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

Størstedelen af de gennemførte kursister angiver dansk som etnisk baggrund (97,5 %). 
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Figur 3.1.5. Uddannelse 

Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

Flest gennemførte kursister har mellemlang videregående uddannelse som senest afsluttet 

uddannelse (39,4 %). 20,9 % har erhvervsuddannelse. 
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Figur 3.1.6 Beskæftigelse  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

Den største beskæftigelseskategori blandt gennemførte kursister er folkepensionist (46,5 %). Dernæst 

er der flest kursister, som er i arbejde (26,2 %). 

Figur 3.1.7. Frivillig deltagelse 

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

Størstedelen af alle gennemførte kursisterne føler, at de deltager frivilligt på kurset (98,9 %). 
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Figur 3.1.8. Årsag til deltagelse på kurset  

Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

Størstedelen af alle gennemførte deltager på kurset, fordi de aktuelt er pårørende til et menneske med 

langvarig sygdom eller funktionstab (95,7 %). 2,5 % af kursisterne har tidligere været pårørende. 

 

Figur 3.1.9. Pårørenderolle  

Gennenmførte kursister (282 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.  

Flest gennemførte kursister er pårørende til en partner med langvarig sygdom (64,5 %). Næstflest er 

pårørende til forældre med langvarig sygdom (18,8 %). 17,7 % har svaret ”anden rolle” og her angiver 

de fleste, at de er pårørende til et barn med en langvarig sygdom. 

 

1,8%

2,5%

95,7%

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

Ved ikke/ønsker ikke at svare

Tidligere har været pårørende til et menneske med
langvarig sygdom eller funktionstab

Aktuelt er pårørende til et menneske med langvarig
sygdom eller funktionstab

Er du kommet på kurset, fordi du:

1,8%

17,7%

8,9%

9,6%

4,3%

64,5%

18,8%

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

Ved ikke/ønsker ikke at svare

Anden rolle, angiv hvilken

Er pårørende til en pårørende med langvarig sygdom

Er pårørende til en eller flere søskende med langvarig
sygdom

Er pårørende til en nær ven/veninde med langvarig sygdom

Er pårørende til partner med langvarig sygdom

Er pårørende til en eller to forældre med langvarig sygdom

Hvilken pårørenderolle har du/har du haft?



10 
 

Figur 3.1.10. Den syges lidelse(r) 

Gennenmførte kursister (282 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar. 

28,4 % af kursisterne har angivet, at de pårørende til en person med alzheimer og/eller anden 

demenstilstand.  

Herefter har 15,6 % angivet, at de er pårørende til en person, der er syg efter blodprop i hjernen, mens 

13,8 % angiver at de er pårørende til en kræftsyg person.  

Flest har dog svaret ”anden sygdom” (36,2 %) hvoraf størstedelen angiver parkinson, som den sygdom 

deres nærmeste lider af. 
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Figur 3.1.11. Varighed af pårørenderolle 

Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

De fleste gennemførte kursister har haft alvorlig sygdom tæt inde på livet i over 10 år (39,4 %). 29,1 % 

har haft alvorlig sygdom tæt inde på livet i 1-5 år.  

Figur 3.1.12. Egen lidelse 

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

Størstedelen af kursisterne (30,9 %) svarer at, at de ikke har nogen langvarig eller kronisk sygdom.  

16,7 % har en ryg-, skulder-, eller nakkelidelser og 16,3 % har stress.  
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3.2 Selvvurderet udbytte af og tilfredshed med kurset 
 

Alle gennemførte kursister er blevet bedt om at erklære sig enige eller uenige i 20 forskellige udsagn 

vedrørende deres selvopfattede udbytte af kurset samt deres tilfredshed med kursusforløbet. Dette er 

fx kursisternes vurdering af værktøjer og metoder på kurset eller deres tilfredshed med 

instruktørerne. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser.   

 

Figur 3.2.1.  

  
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

62,4 % af de gennemførte kursister er i enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at træffe 

beslutninger. 3,6 % er uenige eller meget uenige i udsagnet.  

Figur 3.2.2. 

 
 Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

69,5 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at nå de mål, de sætter sig. 

3,2% af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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Figur 3.2.3.  

  
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

77 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at arbejde med 

problemløsning. 2,1 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  

 

Figur 3.2.4.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

78,7 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at anvende forskellige 

kognitive teknikker. 1,1 % er uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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Figur 3.2.5.  

 
 Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

82,6 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet mere opmærksomme på, at det er 

vigtigt at bede om hjælp. 1,4 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  

 

Figur 3.2.6.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

83,7 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet mere opmærksomme på, at det er 

vigtigt at bruge sit netværk. 1,1 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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Figur 3.2.7.  

Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

66,9 % af kursisterne er enige eller meget enige i at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer 

som følge af at være pårørende. 4,6 % er uenige eller meget uenige i udsagnet. 

 

Figur 3.2.8.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

58,2 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at håndtere udfordrende 

situationer. 4,6 % er uenige eller meget uenige. 
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Figur 3.2.9.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

52,8 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med familie 

og venner. 4,2 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  

 

Figur 3.2.10.  

  
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

75,9 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de er blevet bedre til at passe på sig selv, fx ved at 

prioritere tid til sig selv, at gøre noget der ’tanker dem op’ og ved at huske egne behov. 3,2 % af 

kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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Figur 3.2.11.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

92,2 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de har tillid til informationer og anvisninger, som 

de har fået på kurset. 1,1 % af kursisterne er uenige eller meget i udsagnet.  

 

Figur 3.2.12.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

88,3 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at instruktørerne har formået at formidle stoffet på 

en pædagogisk og forståelig både. 2,8 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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Figur 3.2.13.  

 

Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

89 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage i 

kurset. 2,5 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  

 

Figur 3.2.14.  

 
 Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

89,1 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at det var en fordel, at instruktørerne selv kender til 

at være pårørende. 2,5 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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Figur 3.2.15.  

 

Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

79,5 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at indholdet i kurset var meget relevant for deres 

situation. 3,3 % af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  

 

Figur 3.2.16.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

89,7 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at instruktørerne var dygtige og velforberedte. 2,2 % 

af kursisterne er uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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Figur 3.2.17.  

 

 Gennenmførte kursister (282 respondenter) 

94 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister. 

Ingen af kursisterne er uenige i udsagnet.  

 

Figur 3.2.18.  

 Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

86,2 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at svære emner og diskussioner blev håndteret godt 

af instruktørerne. 1,1 % af kursisterne er uenige i udsagnet. 
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Figur 3.2.19.  

 
Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

86,9 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de havde en god dialog med instruktørerne på 

kurset. 1,1 % af kursisterne er uenige i udsagnet.  

 

Figur 3.2.20.  

 

Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

87,6 % af kursisterne er enige eller meget enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. 3,2 % er 

uenige eller meget uenige i udsagnet.  
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3.3 Praktiske forhold 

Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om deres tilfredshed med tidspunktet for afholdelse af 

kurset, hvordan de har fået kendskab til kurset, samt hvilken kommunikation de har haft med 

koordinator forud for kursusstart. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser.  

Figur 3.3.1. Foretrukket tidspunkt  

Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

De fleste gennemførte kursister vil helst være på kursus om aftenen (35,8 %).  
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Figur 3.3.2. Kendskab til kurset 

 

Gennenmførte kursister (282 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. 

De fleste gennemførte kursister har hørt om kurset gennem en annonce i den lokale avis (37,2 %) eller 

fra en kommunal medarbejder (14,5 %). 14,5 % svarer ligeledes, at de har hørt om kurset andet sted. 

Her er de hyppigste svar, at de har hørt om kurset gennem deres netværk på Facebook eller via en 

google-søgning. 
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Figur 3.3.3. Kontakt med koordinator 

 Gennenmførte kursister (282 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. 

De fleste gennemførte kursister har været i kontakt med koordinatoren forud for kursusstart over 

telefon (44,3 %) eller over mail (44 %).  

3.4 Fravær  

Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvor meget fravær de har haft i løbet af kursusforløbet 

og om årsagerne til eventuelt fravær. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser.  

 

Figur 3.4.1. Fravær 

 Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

De fleste gennemførte kursister har haft et moduls fravær (39,7 %). 38 % af kursisterne har været 

tilstede ved alle kursets syv moduler.  
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Figur 3.4.2. Årsager til fravær  

Gennenmførte kursister (176 respondenter). Spørgsmålet er kun blevet stillet dem, der har haft fravær på kurset. 
Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar. 

De fleste gennemførte kursister havde fravær på kurset pga. sygdom (26,1 %), eller fordi de har haft 

ferie (19,3 %).  Blandt kursister der har angivet ”anden årsag”, er der flest, der har haft fravær, fordi de 

overså eller glemte modulet. 
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3.5 Forventninger til og generel tilfredshed med kurset 
 

Dette afsnit omhandler indfrielse af kursisternes forventninger til kurset samt kursisternes generelle 

tilfredshed med kurset. Besvarelserne fremgår i det følgende.  

Figur 3.5.1. Forventninger til kurset 

 Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

Størstedelen af kursisterne svarer, at kurset var, som de havde forventet (77 %). 

9,9 % af kursisterne har svaret, at kurset ikke var som forventet. Forklaringerne på dette handler fx 

om, at kurset var for skemalagt og at kursisterne savnede en inddeling efter pårørende-rolle (fx alt 

efter om man er pårørende til en syg ægtefælle, en syg forælder etc.). Størstedelen af de kursister, der 

har svaret, at kurset ikke var som forventet, begrunder imidlertid dette med, at kurset var bedre end 

forventet.  

 

Figur 3.5.2. Tilfredshed med kurset samlet set 

 Gennenmførte kursister (282 respondenter). 

90,1 % af de gennemførte kursister har været meget tilfredse eller tilfredse med kurset LÆR AT 

TACKLE hverdagen som pårørende. 1,1 % har været utilfreds eller meget utilfreds med kurset.  
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4. Frafaldne kursister 

Som nævnt i indledningen, betragtes en kursist som ”frafalden” fra kurset LÆR AT TACKLE hverdagen 

som pårørende, hvis han/hun har deltaget på 3 eller færre moduler. Dette afsnit omhandler de 

frafaldne kursisters evalueringer af kurset.  

4.1 Baggrund 

Dette afsnit indeholder et overblik over de gennemførte kursisters baggrund – dvs. køn, alder, 

civilstand, etnisk baggrund, uddannelse og status som pårørende. 

Figur 4.1.1 Køn  

 Frafaldne kursister (12 respondenter). 

Størstedelen af de frafaldne kursisterne er kvinder (91,7 %). 8,3 % er mænd.  

 

Figur 4.1.2. Alder  

 Frafaldne kursister (12 respondenter). 

Den største aldersgruppe blandt frafaldne er 50-59 år (41,7 %).  
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Figur 4.1.3. Civilstand  

 Frafaldne kursister (12 respondenter). 

De fleste frafaldne kursister er gifte/samlevende med 50 %. 

 

Figur 4.1.4. Etnisk baggrund  

 Frafaldne kursister (12 respondenter). 

Størstedelen af de frafaldne kursister har etnisk dansk baggrund (91,7 %).  
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Figur 4.1.5. Uddannelse 

 
Frafaldne kursister (12 respondenter). 

Den største uddannelseskategori for frafaldne er mellemlang videregående uddannelse (50 %). 

Figur 4.1.6. Beskæftigelse 

 
Frafaldne kursister (12 respondenter). 

De fleste frafaldne kursisterne er enten i arbejde (25 %) eller folkepensionister (25 %). 
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Figur 4.1.7. Frivillig deltagelse  

 
Frafaldne kursister (12 respondenter). 

Alle frafaldne kursister oplever, at deres deltagelse på kurset er frivillig.  

 

Figur 4.1.8. Årsag til deltagelse på kurset  

 Frafaldne kursister (12 respondenter). 

Alle frafaldne kursister deltager på kurset, fordi de aktuelt er pårørende til et menneske med langvarig 

sygdom eller funktionstab. 
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Figur 4.1.9. Pårørende-rolle  

 
Frafaldne kursister (12 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar. 

En lige stor andel af de frafaldne kursister er pårørende til en syg forælder (50 %) eller pårørende til 

en syg partner (50 %).  
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Figur 4.1.10. Den syges lidelse(r) 

 Frafaldne kursister (12 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.  

25 % af de frafaldne kursister er pårørende til en eller flere syge med Alzheimer og anden 
demenstilstand, hjertesygdom, KOL/lungesygdom og kræft. 
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Figur 4.1.11. Varighed af pårørenderolle 

 
Frafaldne kursister (12 respondenter). 

58,3 % af de frafaldne kursister har haft alvorlig sygdom tæt inde på livet i mere end 10 år.  

Figur 4.1.12. Egen lidelse 

 
Frafaldne kursister (12 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar. 

Blandt de frafaldne kursister angiver størstedelen at de har stress (33 %), efterfulgt af depression (25 

%).  
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4.2 Kontakt med koordinator 

 

Figur 4.2.1. Kontakt med koordinator 

Frafaldne kursister (12 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar.  

Størstedelen af de frafaldne kursister har haft kontakt med koordinatoren for kurset over telefon (67 

%) eller mail (50 %). 

 

4.3 Frafald 

Figur 4.3.1. Deltagelse på kurset 

   
Frafaldne kursister (12 respondenter). 

50 % af de frafaldne kursister deltog på 1 modul, mens 42 % deltog ved 2 moduler. 
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66,7%

0,0%
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Ved ikke/ønsker ikke at svare

Andet:

Facebook

Informationsmøde

Personlig samtale
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Telefon
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Mail

Hvilken type kontakt har du haft med koordinator for kurset forud 
for kursusstart?
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8%

50%
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Ved ikke/ønsker ikke at svare

3 moduler
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Hvor mange moduler har du deltaget i ?
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Figur 4.3.2. Årsager til frafald  

 Frafaldne kursister (12 respondenter). Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svar. 

16,7 % af de frafaldne kursister har svaret at kurset ikke levede op til deres forventninger. En 

tilsvarende andel svarer, at de savnede sundhedsfagligt personale.  

50 % (6 kursister) har svaret ”Anden årsag”, hvortil der nævnes forskellige årsager.  

 

 

 

8,3%
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Anden årsag, angiv hvilken:

Tidspunktet kurset blev afholdt på passede mig dårligt

Jeg havde ingen transportmuligheder

Der var for lidt tid til at tale sammen

Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen

Kurset passede ikke til min situation

Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder

Kurset gav mig ingen ny viden

Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx. læger eller
sygeplejersker

Kurset levede ikke op til mine forventninger

Aktivitet relateret til jobcentret (fx møde, praktik eller
lignende)

Familierelateret årsag (fx barn syg)

Arbejdsrelateret årsag (fx møde, kursus, jobsamtale)

Jeg havde ikke tid

Jeg var for træt/uoplagt/havde ikke overskud

Smerter

Sygdom

Hvad var årsagen til, at du ikke deltog på hele kurset?
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4.4 Forventninger til kurset og lyst til at deltage igen. 

 

Figur 4.4.1. Forventninger til kurset 

Frafaldne kursister (12 respondenter). 

Størstedelen af kursisterne har svaret, at kurset var, som de havde forventet på forhånd (58,3 %). 16,7 

% har svaret, at kurset ikke var som forventet. 

 

Figur 4.4.2. Ønske om at deltage igen 

 
Frafaldne kursister (12 respondenter). 

En tredjedel af de frafaldne kursisterne har svaret, at de gerne vil deltage på kurset igen, hvis de får 

muligheden. En tredjedel har svaret måske og den sidste tredjedel har svaret nej.  
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