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IndledningIndledningIndledningIndledning    
 

Dette bilag til EVA’s evaluering af dansk a på hhx indeholder i tabelform resultaterne af en 

spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og censorer i faget. Spørgeskemaundersøgelsen er en blandt flere 

dokumentationskilder i evalueringen. Bilaget er opdelt i først en lærerdel og derefter en censordel.  

 

Bilaget indeholder en oversigt over svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det spørgeskema 

som lærerne fik tilsendt pr e-mail i juni 2008 og censorerne i november – december 2008. Med lukkede 

spørgsmål menes de spørgsmål hvor underviserne og censorerne udelukkende har kunnet besvare 

spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen er formuleret således at nogle spørgsmål handler om lærerens generelle 

erfaringer, og andre handler om erfaringer med en konkret klasse. Spørgsmål til en konkret klasse refererer 

til den klasse der afsluttede faget i sommeren 2008, og som læreren senest havde undervist da 

spørgeskemaet blev besvaret. I spørgsmål der handler om en konkret klasse henvises der til ”den 

pågældende klasse”.  

 

Som det fremgår af tabellerne, er der stor variation i antallet af personer der har besvaret de enkelte 

spørgsmål. Hvor mange der har besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om 

spørgsmålet er stillet til alle eller kun til bestemte undergrupper af respondentgruppen.  

 

For overskuelighedens skyld fremgår det i nogle tabeller ikke hvor mange der i alt har besvaret det 

spørgsmål som tabellen viser svarfordelingerne for. Det gælder spørgsmål hvor respondenterne har kunnet 

afgive mere end et svar hvorfor antallet af svar overstiger antallet af respondenter.  

 

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de 

svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har 

anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem. 

 

En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks bagerst i evalueringsrapporten. 
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Baggrundsspørgsmål

Antal Procent

 Ja 122 81,3

Nej 28 18,7

Total 150 100,0

Antal Procent

 Ja 64 44,4

 Nej 80 55,6

Total 144 100,0

Antal Procent

 Ja 53 36,8

 Nej 91 63,2

Total 144 100,0

Antal Procent

 3 år eller derunder 11 7,6

 4-9 år 23 16,0

 10-15 år 38 26,4

 Over 15 år 72 50,0

Total 144 100,0

Antal Procent

 Ja 11 7,7

 Nej 131 92,3

Total 142 100,0

Spørgsmål til lærere
Faglige mål

Antal Procent

Klart 44 39,3

Overvejende klart 56 50,0

Overvejende uklart 11 9,8

Uklart 1 0,9

Total 112 100,0

Har du i dette skoleår undervist en afgangsklasse i dansk på hhx efter den gældende læreplan (gymnasiereform 2005-Har du i dette skoleår undervist en afgangsklasse i dansk på hhx efter den gældende læreplan (gymnasiereform 2005-Har du i dette skoleår undervist en afgangsklasse i dansk på hhx efter den gældende læreplan (gymnasiereform 2005-Har du i dette skoleår undervist en afgangsklasse i dansk på hhx efter den gældende læreplan (gymnasiereform 2005-

bekendtgørelsen)?bekendtgørelsen)?bekendtgørelsen)?bekendtgørelsen)?
 

Har du været/skal du være mundtlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?

 

Har du været/skal du være skriftlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?Har du været/skal du være skriftlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?Har du været/skal du være skriftlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?Har du været/skal du være skriftlig censor i dansk på hhx efter den gældende læreplan i indeværende eksamenstermin?

 

Hvor mange år har du undervist på en gymnasial uddannelse?Hvor mange år har du undervist på en gymnasial uddannelse?Hvor mange år har du undervist på en gymnasial uddannelse?Hvor mange år har du undervist på en gymnasial uddannelse?

 

Har du påbegyndt pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?Har du påbegyndt pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?Har du påbegyndt pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?Har du påbegyndt pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?

 

 Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor klart eller uklart vurderer  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor klart eller uklart vurderer  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor klart eller uklart vurderer  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor klart eller uklart vurderer 

du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

Den gældende læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv hvor klart eller uklart du vurderer at de Den gældende læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv hvor klart eller uklart du vurderer at de Den gældende læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv hvor klart eller uklart du vurderer at de Den gældende læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv hvor klart eller uklart du vurderer at de 

enkelte mål i læreplanen er formuleret, og hvor let eller svært det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri målene:enkelte mål i læreplanen er formuleret, og hvor let eller svært det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri målene:enkelte mål i læreplanen er formuleret, og hvor let eller svært det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri målene:enkelte mål i læreplanen er formuleret, og hvor let eller svært det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri målene:
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Antal Procent

Let 15 14,3

Overvejende let 52 49,5

Overvejende svært 32 30,5

Svært 6 5,7

Total 105 100,0

Antal Procent

Klart 45 39,5

Overvejende klart 59 51,8

Overvejende uklart 9 7,9

Uklart 1 0,9

Total 114 100,0

Antal Procent

Let 10 9,3

Overvejende let 42 39,3

Overvejende svært 40 37,4

Svært 15 14,0

Total 107 100,0

Antal Procent

Klart 27 23,3

Overvejende klart 57 49,1

Overvejende uklart 30 25,9

Uklart 2 1,7

Total 116 100,0

Antal Procent

Let 3 2,7

Overvejende let 31 28,2

Overvejende svært 56 50,9

Svært 20 18,2

Total 110 100,0

Antal Procent

Klart 39 33,6

Overvejende klart 67 57,8

Overvejende uklart 9 7,8

Uklart 1 0,9

Total 116 100,0

 Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor let eller svært vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor let eller svært vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor let eller svært vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt - Hvor let eller svært vurderer du 

at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor klart eller uklart vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor klart eller uklart vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor klart eller uklart vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor klart eller uklart vurderer du 

at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 

 Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor let eller svært vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor let eller svært vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor let eller svært vurderer du  Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt - Hvor let eller svært vurderer du 

at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor klart eller  Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor klart eller  Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor klart eller  Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor klart eller 

uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 

 Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor let eller  Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor let eller  Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor let eller  Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi - Hvor let eller 

svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart  Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart  Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart  Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart 

eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?
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Antal Procent

Let 13 11,8

Overvejende let 75 68,2

Overvejende svært 19 17,3

Svært 3 2,7

Total 110 100,0

Antal Procent

Klart 42 36,5

Overvejende klart 64 55,7

Overvejende uklart 9 7,8

Total 115 100,0

Antal Procent

Let 18 16,4

Overvejende let 55 50,0

Overvejende svært 28 25,5

Svært 9 8,2

Total 110 100,0

Antal Procent

Klart 54 47,0

Overvejende klart 57 49,6

Overvejende uklart 4 3,5

Total 115 100,0

Antal Procent

Let 23 21,1

Overvejende let 60 55,0

Overvejende svært 23 21,1

Svært 3 2,8

Total 109 100,0

Antal Procent

Klart 47 41,2

Overvejende klart 59 51,8

Overvejende uklart 7 6,1

Uklart 1 0,9

Total 114 100,0

 Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let  Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let  Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let  Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let 

eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart eller uklart  Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart eller uklart  Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart eller uklart  Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor klart eller uklart 

vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 

 Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let eller svært  Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let eller svært  Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let eller svært  Anvende forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg - Hvor let eller svært 

vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor 

klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 

 Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt - Hvor 

let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor 

klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?
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Antal Procent

Let 16 14,7

Overvejende let 50 45,9

Overvejende svært 35 32,1

Svært 8 7,3

Total 109 100,0

Antal Procent

Klart 35 30,7

Overvejende klart 54 47,4

Overvejende uklart 24 21,1

Uklart 1 0,9

Total 114 100,0

Antal Procent

Let 10 9,1

Overvejende let 46 41,8

Overvejende svært 44 40,0

Svært 10 9,1

Total 110 100,0

Antal Procent

Klart 39 33,6

Overvejende klart 58 50,0

Overvejende uklart 18 15,5

Uklart 1 0,9

Total 116 100,0

Antal Procent

Let 10 9,3

Overvejende let 56 51,9

Overvejende svært 34 31,5

Svært 8 7,4

Total 108 100,0

Antal Procent

Klart 38 33,6

Overvejende klart 54 47,8

Overvejende uklart 20 17,7

Uklart 1 0,9

Total 113 100,0

 Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor  Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – skriftligt - Hvor 

let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor klart eller uklart vurderer  Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor klart eller uklart vurderer  Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor klart eller uklart vurderer  Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor klart eller uklart vurderer 

du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 

 Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor let eller svært vurderer du  Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor let eller svært vurderer du  Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor let eller svært vurderer du  Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang - Hvor let eller svært vurderer du 

at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og  Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og  Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og  Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 

 Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og  Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og  Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og  Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de erhvervsrelaterede sammenhænge - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de 

enkelte mål?enkelte mål?enkelte mål?enkelte mål?

 

 Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation -  Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation -  Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation -  Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation - 

Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?
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Antal Procent

Let 13 12,1

Overvejende let 63 58,9

Overvejende svært 27 25,2

Svært 4 3,7

Total 107 100,0

Antal Procent

Klart 33 29,2

Overvejende klart 56 49,6

Overvejende uklart 22 19,5

Uklart 2 1,8

Total 113 100,0

Antal Procent

Let 8 7,3

Overvejende let 42 38,5

Overvejende svært 46 42,2

Svært 13 11,9

Total 109 100,0

Antal Procent

Klart 36 31,9

Overvejende klart 44 38,9

Overvejende uklart 31 27,4

Uklart 2 1,8

Total 113 100,0

Antal Procent

Let 7 6,4

Overvejende let 34 31,2

Overvejende svært 56 51,4

Svært 12 11,0

Total 109 100,0

Antal Procent

Enig 33 28,4

Overvejende enig 68 58,6

Overvejende uenig 10 8,6

Uenig 5 4,3

Total 116 100,0

 Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation -  Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation -  Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation -  Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation - 

Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund -  Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund -  Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund -  Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund - 

Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 

 Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund -  Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund -  Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund -  Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund - 

Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

 

 Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i  Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i  Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i  Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i 

læreplanen er formuleret?læreplanen er formuleret?læreplanen er formuleret?læreplanen er formuleret?

 

 Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor let eller svært vurderer du at det er at  Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor let eller svært vurderer du at det er at  Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor let eller svært vurderer du at det er at  Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere - Hvor let eller svært vurderer du at det er at 

tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de enkelte mål?

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål 

for dansk?: Som dansklærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at nå de faglige mål i læreplanenfor dansk?: Som dansklærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at nå de faglige mål i læreplanenfor dansk?: Som dansklærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at nå de faglige mål i læreplanenfor dansk?: Som dansklærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at nå de faglige mål i læreplanen

 

 

side7



Antal Procent

Enig 59 50,4

Overvejende enig 40 34,2

Overvejende uenig 13 11,1

Uenig 2 1,7

Ingen betydning/Ikke besvaret i forhold til at nå de faglige mål 3 2,6

Total 117 100,0

Antal Procent

Enig 4 3,4

Overvejende enig 50 42,7

Overvejende uenig 45 38,5

Uenig 18 15,4

Total 117 100,0

Antal Procent

Enig 23 19,7

Overvejende enig 55 47,0

Overvejende uenig 32 27,4

Uenig 5 4,3

Ingen betydning/Ikke besvaret i forhold til at nå de faglige mål 2 1,7

Total 117 100,0

Antal Procent

Enig 3 2,6

Overvejende enig 12 10,3

Overvejende uenig 59 50,9

Uenig 38 32,8

Ingen betydning/Ikke besvaret i forhold til at nå de faglige mål 4 3,4

Total 116 100,0

Antal Procent

Enig 88 75,2

Overvejende enig 22 18,8

Overvejende uenig 5 4,3

Uenig 1 0,9

Ved ikke 1 0,9

Total 117 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål 

for dansk?: Afbrydelser i den særfaglige danskundervisning har forringet muligheden for at nå de faglige målfor dansk?: Afbrydelser i den særfaglige danskundervisning har forringet muligheden for at nå de faglige målfor dansk?: Afbrydelser i den særfaglige danskundervisning har forringet muligheden for at nå de faglige målfor dansk?: Afbrydelser i den særfaglige danskundervisning har forringet muligheden for at nå de faglige mål

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål 

for dansk?: Elevernes indgangsforudsætninger fra folkeskolen har generelt været tilstrækkelige i forhold til at nå de faglige mål for for dansk?: Elevernes indgangsforudsætninger fra folkeskolen har generelt været tilstrækkelige i forhold til at nå de faglige mål for for dansk?: Elevernes indgangsforudsætninger fra folkeskolen har generelt været tilstrækkelige i forhold til at nå de faglige mål for for dansk?: Elevernes indgangsforudsætninger fra folkeskolen har generelt været tilstrækkelige i forhold til at nå de faglige mål for 

danskdanskdanskdansk

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål 

for dansk?: Variationen i elevernes indgangsforudsætninger har gjort det svært at nå de faglige mål for danskfor dansk?: Variationen i elevernes indgangsforudsætninger har gjort det svært at nå de faglige mål for danskfor dansk?: Variationen i elevernes indgangsforudsætninger har gjort det svært at nå de faglige mål for danskfor dansk?: Variationen i elevernes indgangsforudsætninger har gjort det svært at nå de faglige mål for dansk

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn vedrørende de faglige mål 

for dansk?: De øgede muligheder for samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige mål for danskfor dansk?: De øgede muligheder for samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige mål for danskfor dansk?: De øgede muligheder for samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige mål for danskfor dansk?: De øgede muligheder for samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige mål for dansk

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for 

lidt uddannelsestid til at nå de faglige mål for dansklidt uddannelsestid til at nå de faglige mål for dansklidt uddannelsestid til at nå de faglige mål for dansklidt uddannelsestid til at nå de faglige mål for dansk
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Antal Procent

Enig 87 74,4

Overvejende enig 22 18,8

Overvejende uenig 6 5,1

Uenig 1 0,9

Ved ikke 1 0,9

Total 117 100,0

Antal Procent

Enig 80 68,4

Overvejende enig 30 25,6

Overvejende uenig 7 6,0

Total 117 100,0

Antal Procent

 Ja 25 21,4

 Nej 74 63,2

 Ved ikke 18 15,4

Total 117 100,0

Kernestof og supplerende stof

Antal Procent

Let 13 11,1

Overvejende let 49 41,9

Overvejende svært 47 40,2

Svært 8 6,8

Total 117 100,0

Antal Procent

Let 9 7,7

Overvejende let 41 35,0

Overvejende svært 56 47,9

Svært 11 9,4

Total 117 100,0

Antal Procent

Let 25 21,4

Overvejende let 66 56,4

Overvejende svært 23 19,7

Svært 3 2,6

Total 117 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Der er for 

lidt elevtid til at nå de faglige mål for dansklidt elevtid til at nå de faglige mål for dansklidt elevtid til at nå de faglige mål for dansklidt elevtid til at nå de faglige mål for dansk

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende de faglige mål for dansk?: 

Ambitionsniveauet for de faglige mål er for højt i forhold til hvad der praktisk lader sig indfri i undervisningenAmbitionsniveauet for de faglige mål er for højt i forhold til hvad der praktisk lader sig indfri i undervisningenAmbitionsniveauet for de faglige mål er for højt i forhold til hvad der praktisk lader sig indfri i undervisningenAmbitionsniveauet for de faglige mål er for højt i forhold til hvad der praktisk lader sig indfri i undervisningen

 

Er dansk på din skole tildelt elevtid ud over bekendtgørelsens minimum på 75 timer?Er dansk på din skole tildelt elevtid ud over bekendtgørelsens minimum på 75 timer?Er dansk på din skole tildelt elevtid ud over bekendtgørelsens minimum på 75 timer?Er dansk på din skole tildelt elevtid ud over bekendtgørelsens minimum på 75 timer?

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mundtlig sprogfærdighed, herunder retorik og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mundtlig sprogfærdighed, herunder retorik og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mundtlig sprogfærdighed, herunder retorik og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mundtlig sprogfærdighed, herunder retorik og 

argumentationargumentationargumentationargumentation

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Skriftlig sprogfærdighed, herunder retorik og 

argumentationargumentationargumentationargumentation

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser, og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser, og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser, og Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mangfoldige litterære genrer, herunder folkeviser, og 

andre teksttyper, herunder journalistik, billeder og kommerciel kommunikationandre teksttyper, herunder journalistik, billeder og kommerciel kommunikationandre teksttyper, herunder journalistik, billeder og kommerciel kommunikationandre teksttyper, herunder journalistik, billeder og kommerciel kommunikation
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Antal Procent

Let 11 9,5

Overvejende let 45 38,8

Overvejende svært 44 37,9

Svært 16 13,8

Total 116 100,0

Antal Procent

Let 27 23,1

Overvejende let 59 50,4

Overvejende svært 25 21,4

Svært 6 5,1

Total 117 100,0

Antal Procent

Let 18 15,9

Overvejende let 53 46,9

Overvejende svært 33 29,2

Svært 9 8,0

Total 113 100,0

Antal Procent

Let 14 12,1

Overvejende let 44 37,9

Overvejende svært 49 42,2

Svært 9 7,8

Total 116 100,0

Antal Procent

Let 5 4,3

Overvejende let 40 34,5

Overvejende svært 57 49,1

Svært 14 12,1

Total 116 100,0

Antal Procent

Let 15 12,9

Overvejende let 46 39,7

Overvejende svært 44 37,9

Svært 11 9,5

Total 116 100,0

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Oversatte og nordiske teksterHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Oversatte og nordiske teksterHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Oversatte og nordiske teksterHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Oversatte og nordiske tekster

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år, Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år, Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år, Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Danske tekster fra centrale perioder i de seneste 400 år, 

med særligt fokus på tekster efter det moderne gennembrudmed særligt fokus på tekster efter det moderne gennembrudmed særligt fokus på tekster efter det moderne gennembrudmed særligt fokus på tekster efter det moderne gennembrud

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mindst én tekst af hver af følgende 14 forfattereHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mindst én tekst af hver af følgende 14 forfattereHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mindst én tekst af hver af følgende 14 forfattereHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Mindst én tekst af hver af følgende 14 forfattere

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Litterære værker med betydning for dansk, nordisk eller Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Litterære værker med betydning for dansk, nordisk eller Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Litterære værker med betydning for dansk, nordisk eller Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Litterære værker med betydning for dansk, nordisk eller 

europæisk kultur og tankegangeuropæisk kultur og tankegangeuropæisk kultur og tankegangeuropæisk kultur og tankegang

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillingerHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillingerHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillingerHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, 

redskaber og metoderredskaber og metoderredskaber og metoderredskaber og metoder
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Antal Procent

Let 47 40,5

Overvejende let 62 53,4

Overvejende svært 6 5,2

Svært 1 0,9

Total 116 100,0

Antal Procent

Let 17 14,7

Overvejende let 45 38,8

Overvejende svært 41 35,3

Svært 13 11,2

Total 116 100,0

Antal Procent

Enig 14 12,0

Overvejende enig 29 24,8

Overvejende uenig 43 36,8

Uenig 28 23,9

Ved ikke 3 2,6

Total 117 100,0

Antal Procent

Enig 25 21,4

Overvejende enig 55 47,0

Overvejende uenig 23 19,7

Uenig 12 10,3

Ved ikke 2 1,7

Total 117 100,0

Antal Procent

Enig 23 19,7

Overvejende enig 51 43,6

Overvejende uenig 26 22,2

Uenig 14 12,0

Ved ikke 3 2,6

Total 117 100,0

Antal Procent

Enig 10 8,6

Overvejende enig 74 63,8

Overvejende uenig 24 20,7

Uenig 5 4,3

Ved ikke 3 2,6

Total 116 100,0

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: To valgfrie fokusområderHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: To valgfrie fokusområderHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: To valgfrie fokusområderHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: To valgfrie fokusområder

 

Hvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Syv værklæsningerHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Syv værklæsningerHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Syv værklæsningerHvor let eller svært har det været at dække de enkelte områder i kernestoffet?: Syv værklæsninger

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den 

pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at eleverne som pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at eleverne som pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at eleverne som pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at eleverne som 

kernestof skal stifte bekendtskab med 14 udvalgte forfatterekernestof skal stifte bekendtskab med 14 udvalgte forfatterekernestof skal stifte bekendtskab med 14 udvalgte forfatterekernestof skal stifte bekendtskab med 14 udvalgte forfattere

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den 

pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre 

fokusområdet sprog og kommunikation i kernestoffetfokusområdet sprog og kommunikation i kernestoffetfokusområdet sprog og kommunikation i kernestoffetfokusområdet sprog og kommunikation i kernestoffet

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål i den 

pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre pågældende klasse? I forhold til at bringe eleverne i stand til at indfri de faglige mål: Har det været hensigtsmæssigt at indføre 

fokusområdet mediehistorie i kernestoffetfokusområdet mediehistorie i kernestoffetfokusområdet mediehistorie i kernestoffetfokusområdet mediehistorie i kernestoffet

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Indholdet af Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Indholdet af Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Indholdet af Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Indholdet af 

kernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt udvalgt i forhold til at nå de faglige mål for danskkernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt udvalgt i forhold til at nå de faglige mål for danskkernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt udvalgt i forhold til at nå de faglige mål for danskkernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt udvalgt i forhold til at nå de faglige mål for dansk
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Antal Procent

Enig 7 6,0

Overvejende enig 39 33,3

Overvejende uenig 48 41,0

Uenig 20 17,1

Ved ikke 3 2,6

Total 117 100,0

Antal Procent

 Supplerende stof er fortrinsvist indgået som uddybning af kernestoffet 77 65,8

 Supplerende stof er fortrinsvist indgået som selvstændige emner 10 8,5

 Supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som uddybning af kernestoffet og som 

selvstændige emner 23 19,7

 Jeg har ikke inddraget supplerende stof i undervisningen 7 6,0

Total 117 100,0

Antal Procent

 Primært kernestof 37 31,9

 Primært supplerende stof 19 16,4

 Lige dele kernestof og supplerende stof 47 40,5

 Hverken kernestof eller supplerende stof 9 7,8

 Dansk er ikke indgået i studieområdets 1. del 4 3,4

Total 116 100,0

Antal Procent

 Primært kernestof 27 23,1

 Primært supplerende stof 26 22,2

 Lige dele kernestof og supplerende stof 47 40,2

 Hverken kernestof eller supplerende stof 10 8,5

 Dansk er ikke indgået i studieområdets 2. del 7 6,0

Total 117 100,0

Antal Procent

 Primært kernestof 40 34,8

 Primært supplerende stof 18 15,7

 Lige dele kernestof og supplerende stof 29 25,2

 Hverken kernestof eller supplerende stof 9 7,8

 Ved ikke 19 16,5

Total 115 100,0

Antal Procent

Ingen 19 17,0

0-20 % 38 33,9

21-40 % 27 24,1

41-60 % 19 17,0

61-80 % 6 5,4

81-100 % 3 2,7

Total 112 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Omfanget af Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Omfanget af Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Omfanget af Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn vedrørende kernestoffet?: Omfanget af 

kernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt afgrænset i forhold til at nå de faglige mål for danskkernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt afgrænset i forhold til at nå de faglige mål for danskkernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt afgrænset i forhold til at nå de faglige mål for danskkernestoffet i læreplanen er hensigtsmæssigt afgrænset i forhold til at nå de faglige mål for dansk

 

På hvilken måde er arbejdet med supplerende stof indgået i undervisningen?På hvilken måde er arbejdet med supplerende stof indgået i undervisningen?På hvilken måde er arbejdet med supplerende stof indgået i undervisningen?På hvilken måde er arbejdet med supplerende stof indgået i undervisningen?

 

Når dansk er indgået i det kulturelle område på grundforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i det kulturelle område på grundforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i det kulturelle område på grundforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i det kulturelle område på grundforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?

 

Når dansk er indgået i det internationale område på studieretningsforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i det internationale område på studieretningsforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i det internationale område på studieretningsforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i det internationale område på studieretningsforløbet , hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?

 

Når dansk er indgået i studieretningsprojektet, hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i studieretningsprojektet, hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i studieretningsprojektet, hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?Når dansk er indgået i studieretningsprojektet, hvilket danskfagligt indhold er så især blevet dækket?

 

Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport/portfolio Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport/portfolio Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport/portfolio Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport/portfolio 

i forbindelse med intern prøve ved grundforløbets afslutningi forbindelse med intern prøve ved grundforløbets afslutningi forbindelse med intern prøve ved grundforløbets afslutningi forbindelse med intern prøve ved grundforløbets afslutning
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Antal Procent

0-20 % 34 29,8

21-40 % 30 26,3

41-60 % 33 28,9

61-80 % 10 8,8

81-100 % 7 6,1

Total 114 100,0

Antal Procent

Ingen 7 6,1

0-20 % 49 42,6

21-40 % 38 33,0

41-60 % 13 11,3

61-80 % 4 3,5

81-100 % 4 3,5

Total 115 100,0

Antal Procent

Ingen 14 12,2

0-20 % 58 50,4

21-40 % 31 27,0

41-60 % 10 8,7

61-80 % 1 0,9

81-100 % 1 0,9

Total 115 100,0

Antal Procent

 I høj grad 1 0,9

 I nogen grad 32 27,6

 I mindre grad 68 58,6

 Slet ikke 15 12,9

Total 116 100,0

Flerfagligt samspil

Antal Procent

Enig 5 4,3

Overvejende enig 29 24,8

Overvejende uenig 71 60,7

Uenig 12 10,3

Total 117 100,0

Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Opgaven i dansk Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Opgaven i dansk Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Opgaven i dansk Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Opgaven i dansk 

og/eller samtidshistorieog/eller samtidshistorieog/eller samtidshistorieog/eller samtidshistorie

 

Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport i Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport i Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport i Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Rapport i 

forbindelse med mundtlig prøve i det internationale områdeforbindelse med mundtlig prøve i det internationale områdeforbindelse med mundtlig prøve i det internationale områdeforbindelse med mundtlig prøve i det internationale område

 

Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: Hvor stor en andel af eleverne i den pågældende klasse har inddraget dansk i de formaliserede flerfaglige projekter?: 

StudieretningsprojektetStudieretningsprojektetStudieretningsprojektetStudieretningsprojektet

 

I hvilken grad er dansk i den pågældende klasse indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder I hvilken grad er dansk i den pågældende klasse indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder I hvilken grad er dansk i den pågældende klasse indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder I hvilken grad er dansk i den pågældende klasse indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder 

(studieområder, studieretningsprojekt og flerfaglige prøver)?(studieområder, studieretningsprojekt og flerfaglige prøver)?(studieområder, studieretningsprojekt og flerfaglige prøver)?(studieområder, studieretningsprojekt og flerfaglige prøver)?

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

De øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det danskfaglige udbytteDe øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det danskfaglige udbytteDe øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det danskfaglige udbytteDe øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det danskfaglige udbytte
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Antal Procent

Enig 17 14,7

Overvejende enig 49 42,2

Overvejende uenig 43 37,1

Uenig 7 6,0

Total 116 100,0

Antal Procent

Enig 37 32,5

Overvejende enig 36 31,6

Overvejende uenig 34 29,8

Uenig 7 6,1

Total 114 100,0

Antal Procent

Enig 32 27,8

Overvejende enig 41 35,7

Overvejende uenig 36 31,3

Uenig 6 5,2

Total 115 100,0

Antal Procent

Enig 28 24,1

Overvejende enig 55 47,4

Overvejende uenig 27 23,3

Uenig 6 5,2

Total 116 100,0

Antal Procent

Enig 29 26,1

Overvejende enig 51 45,9

Overvejende uenig 27 24,3

Uenig 4 3,6

Total 111 100,0

Antal Procent

Enig 10 8,6

Overvejende enig 36 31,0

Overvejende uenig 53 45,7

Uenig 17 14,7

Total 116 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

De øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til udviklingen af elevernes studiekompetencerDe øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til udviklingen af elevernes studiekompetencerDe øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til udviklingen af elevernes studiekompetencerDe øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til udviklingen af elevernes studiekompetencer

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

Fagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 1. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytteFagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 1. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytteFagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 1. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytteFagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 1. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytte

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

Fagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 2. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytteFagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 2. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytteFagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 2. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytteFagets tidsforbrug til deltagelse i studieområdets 2. del har været for stort i forhold til det danskfaglige udbytte

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

Det har været vanskeligt at få de faglige mål for dansk i spil i samarbejdet med andre fag i studieområdetDet har været vanskeligt at få de faglige mål for dansk i spil i samarbejdet med andre fag i studieområdetDet har været vanskeligt at få de faglige mål for dansk i spil i samarbejdet med andre fag i studieområdetDet har været vanskeligt at få de faglige mål for dansk i spil i samarbejdet med andre fag i studieområdet

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

Når dansk er indgået i studieretningsprojektet, har det været svært at få de faglige mål for dansk i spilNår dansk er indgået i studieretningsprojektet, har det været svært at få de faglige mål for dansk i spilNår dansk er indgået i studieretningsprojektet, har det været svært at få de faglige mål for dansk i spilNår dansk er indgået i studieretningsprojektet, har det været svært at få de faglige mål for dansk i spil

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfaglige sammenhængeJeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfaglige sammenhængeJeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfaglige sammenhængeJeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfaglige sammenhænge
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Antal Procent

Enig 30 25,9

Overvejende enig 47 40,5

Overvejende uenig 30 25,9

Uenig 9 7,8

Total 116 100,0

Tilrettelæggelse af undervisningen

Antal Procent

Stor betydning 64 55,7

Nogen betydning 41 35,7

Lille betydning 9 7,8

Ingen betydning 1 0,9

Total 115 100,0

Antal Procent

Stor betydning 4 3,5

Nogen betydning 34 29,8

Lille betydning 46 40,4

Ingen betydning 30 26,3

Total 114 100,0

Antal Procent

Stor betydning 32 27,8

Nogen betydning 47 40,9

Lille betydning 29 25,2

Ingen betydning 7 6,1

Total 115 100,0

Antal Procent

Stor betydning 20 17,7

Nogen betydning 47 41,6

Lille betydning 39 34,5

Ingen betydning 7 6,2

Total 113 100,0

Antal Procent

Stor betydning 6 5,2

Nogen betydning 29 25,2

Lille betydning 41 35,7

Ingen betydning 39 33,9

Total 115 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til fagligt samspil?: 

Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til danskfaget til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt samspil med Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til danskfaget til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt samspil med Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til danskfaget til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt samspil med Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til danskfaget til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt samspil med 

danskdanskdanskdansk

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: UndervisningsvejledningenHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: UndervisningsvejledningenHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: UndervisningsvejledningenHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Undervisningsvejledningen

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Fagets side på EMU’enHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Fagets side på EMU’enHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Fagets side på EMU’enHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Fagets side på EMU’en

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Internettet genereltHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Internettet genereltHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Internettet genereltHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Internettet generelt

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Udmeldinger fra fagkonsulentenHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Udmeldinger fra fagkonsulentenHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Udmeldinger fra fagkonsulentenHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Udmeldinger fra fagkonsulenten

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Materialer fra Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Materialer fra Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Materialer fra Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Materialer fra 

Dansklærerforeningen (ikke lærebøger)Dansklærerforeningen (ikke lærebøger)Dansklærerforeningen (ikke lærebøger)Dansklærerforeningen (ikke lærebøger)

 

side15



Antal Procent

Stor betydning 60 52,2

Nogen betydning 37 32,2

Lille betydning 14 12,2

Ingen betydning 4 3,5

Total 115 100,0

Antal Procent

Stor betydning 32 27,8

Nogen betydning 35 30,4

Lille betydning 38 33,0

Ingen betydning 10 8,7

Total 115 100,0

Antal Procent

Stor betydning 54 47,0

Nogen betydning 50 43,5

Lille betydning 10 8,7

Ingen betydning 1 0,9

Total 115 100,0

Antal Procent

Stor betydning 13 11,3

Nogen betydning 46 40,0

Lille betydning 36 31,3

Ingen betydning 20 17,4

Total 115 100,0

Antal Procent

Stor betydning 7 6,1

Nogen betydning 19 16,7

Lille betydning 26 22,8

Ingen betydning 62 54,4

Total 114 100,0

Antal Procent

 For lang 39 33,9

 Passende 61 53,0

 Har ikke læst den seneste udgave 15 13,0

Total 115 100,0

Antal Procent

 I høj grad 28 24,1

 I nogen grad 66 56,9

 I mindre grad 20 17,2

 Slet ikke 1 0,9

 Har ikke brugt undervisningsvejledningen 1 0,9

Total 116 100,0

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine fagkolleger Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine fagkolleger Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine fagkolleger Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine fagkolleger 

på skolenpå skolenpå skolenpå skolen

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Samarbejdet med dine 

teamkolleger på skolenteamkolleger på skolenteamkolleger på skolenteamkolleger på skolen

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Den uformelle snak med kollegerHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Den uformelle snak med kollegerHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Den uformelle snak med kollegerHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Den uformelle snak med kolleger

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Lærebøger udgivet i forbindelse Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Lærebøger udgivet i forbindelse Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Lærebøger udgivet i forbindelse Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Lærebøger udgivet i forbindelse 

med reformenmed reformenmed reformenmed reformen

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: EfteruddannelsesaktiviteterHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: EfteruddannelsesaktiviteterHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: EfteruddannelsesaktiviteterHvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som dansklærer efter reformen?: Efteruddannelsesaktiviteter

 

Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende, senest i juni 2007. Hvordan vurderer du længden af den seneste udgave i forhold Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende, senest i juni 2007. Hvordan vurderer du længden af den seneste udgave i forhold Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende, senest i juni 2007. Hvordan vurderer du længden af den seneste udgave i forhold Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende, senest i juni 2007. Hvordan vurderer du længden af den seneste udgave i forhold 

til dit behov som dansklærer?til dit behov som dansklærer?til dit behov som dansklærer?til dit behov som dansklærer?

 

I hvor høj grad har du haft udbytte af undervisningsvejledningen i forhold til tilrettelæggelsen af din undervisningI hvor høj grad har du haft udbytte af undervisningsvejledningen i forhold til tilrettelæggelsen af din undervisningI hvor høj grad har du haft udbytte af undervisningsvejledningen i forhold til tilrettelæggelsen af din undervisningI hvor høj grad har du haft udbytte af undervisningsvejledningen i forhold til tilrettelæggelsen af din undervisning
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Antal Procent

 Ja 15 12,8

 Nej 41 35,0

 Ved ikke 61 52,1

Total 117 100,0

Antal Procent

 I et stort omfang 59 50,4

 I et vist omfang 47 40,2

 I et lille omfang 10 8,5

 Slet ikke 1 0,9

Total 117 100,0

Arbejdsformer

Antal Procent

 Ja 103 86,6

 Nej 16 13,4

Total 119 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 2 2,0

Ja, fylder mere end tidligere 21 20,8

Ja, fylder mindre end tidligere 19 18,8

Ja, fylder meget mindre end tidligere 3 3,0

Nej, fylder det samme som tidligere 56 55,4

Total 101 100,0

Antal Procent

Ja, fylder mere end tidligere 20 19,8

Ja, fylder mindre end tidligere 16 15,8

Ja, fylder meget mindre end tidligere 1 1,0

Nej, fylder det samme som tidligere 64 63,4

Total 101 100,0

Antal Procent

Ja, fylder mere end tidligere 29 29,0

Ja, fylder mindre end tidligere 19 19,0

Ja, fylder meget mindre end tidligere 4 4,0

Nej, fylder det samme som tidligere 48 48,0

Total 100 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 5 5,0

Ja, fylder mere end tidligere 45 45,0

Ja, fylder mindre end tidligere 8 8,0

Ja, fylder meget mindre end tidligere 5 5,0

Nej, fylder det samme som tidligere 37 37,0

Total 100 100,0

Er der forhold du savner beskrevet i undervisningsvejledningen?Er der forhold du savner beskrevet i undervisningsvejledningen?Er der forhold du savner beskrevet i undervisningsvejledningen?Er der forhold du savner beskrevet i undervisningsvejledningen?

 

I hvilket omfang har du benyttet de udsendte typeopgavesæt i skriftlig dansk?I hvilket omfang har du benyttet de udsendte typeopgavesæt i skriftlig dansk?I hvilket omfang har du benyttet de udsendte typeopgavesæt i skriftlig dansk?I hvilket omfang har du benyttet de udsendte typeopgavesæt i skriftlig dansk?

 

Har du undervist i dansk på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i dansk på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i dansk på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i dansk på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: LærerforedragHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: LærerforedragHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: LærerforedragHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Lærerforedrag

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: KlassesamtaleHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: KlassesamtaleHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: KlassesamtaleHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Klassesamtale

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Individuelt arbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Individuelt arbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Individuelt arbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Individuelt arbejde

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: ElevoplægHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: ElevoplægHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: ElevoplægHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Elevoplæg
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Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 3 3,0

Ja, fylder mere end tidligere 39 39,0

Ja, fylder mindre end tidligere 7 7,0

Ja, fylder meget mindre end tidligere 7 7,0

Nej, fylder det samme som tidligere 44 44,0

Total 100 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 2 2,0

Ja, fylder mere end tidligere 48 48,5

Ja, fylder mindre end tidligere 6 6,1

Ja, fylder meget mindre end tidligere 9 9,1

Nej, fylder det samme som tidligere 34 34,3

Total 99 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 3 3,0

Ja, fylder mere end tidligere 30 30,0

Ja, fylder mindre end tidligere 13 13,0

Ja, fylder meget mindre end tidligere 17 17,0

Nej, fylder det samme som tidligere 37 37,0

Total 100 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 2 2,0

Ja, fylder mere end tidligere 33 33,0

Ja, fylder mindre end tidligere 8 8,0

Ja, fylder meget mindre end tidligere 4 4,0

Nej, fylder det samme som tidligere 53 53,0

Total 100 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 8 7,9

Ja, fylder mere end tidligere 41 40,6

Ja, fylder mindre end tidligere 4 4,0

Nej, fylder det samme som tidligere 48 47,5

Total 101 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 11 11,0

Ja, fylder mere end tidligere 40 40,0

Ja, fylder mindre end tidligere 2 2,0

Nej, fylder det samme som tidligere 47 47,0

Total 100 100,0

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Gruppeorganiseret arbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Gruppeorganiseret arbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Gruppeorganiseret arbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Gruppeorganiseret arbejde

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Problembaseret projektarbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Problembaseret projektarbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Problembaseret projektarbejdeHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Problembaseret projektarbejde

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: SkriveøvelserHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: SkriveøvelserHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: SkriveøvelserHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Skriveøvelser

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Mundtlig fremstillingHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Mundtlig fremstillingHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Mundtlig fremstillingHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Mundtlig fremstilling

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med mundtlige arbejdsformerHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med mundtlige arbejdsformerHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med mundtlige arbejdsformerHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med mundtlige arbejdsformer

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med skriftlige arbejdsformerHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med skriftlige arbejdsformerHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med skriftlige arbejdsformerHar du som følge af reformen ændret arbejdsformer i dansk mht. følgende: Inddragelse af it i forbindelse med skriftlige arbejdsformer
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Antal Procent

Enig 17 14,7

Overvejende enig 47 40,5

Overvejdende uenig 38 32,8

Uenig 14 12,1

Total 116 100,0

Antal Procent

Enig 25 21,6

Overvejende enig 71 61,2

Overvejdende uenig 18 15,5

Uenig 2 1,7

Total 116 100,0

Antal Procent

Enig 20 17,2

Overvejende enig 51 44,0

Overvejdende uenig 35 30,2

Uenig 10 8,6

Total 116 100,0

Antal Procent

Enig 22 19,1

Overvejende enig 44 38,3

Overvejdende uenig 39 33,9

Uenig 10 8,7

Total 115 100,0

Antal Procent

I et stort omfang 19 17,0

I et vist omfang 28 25,0

I et lille omfang 33 29,5

Slet ikke 32 28,6

Total 112 100,0

Antal Procent

I et stort omfang 18 15,5

I et vist omfang 56 48,3

I et lille omfang 36 31,0

Slet ikke 6 5,2

Total 116 100,0

Antal Procent

I et stort omfang 8 6,9

I et vist omfang 53 45,7

I et lille omfang 35 30,2

Slet ikke 20 17,2

Total 116 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i mundtlig dansk har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i mundtlig dansk har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i mundtlig dansk har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i mundtlig dansk har været 

styrende for min undervisningstyrende for min undervisningstyrende for min undervisningstyrende for min undervisning

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i skriftlig dansk har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i skriftlig dansk har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i skriftlig dansk har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: Prøveformen i skriftlig dansk har været 

styrende for min undervisningstyrende for min undervisningstyrende for min undervisningstyrende for min undervisning

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: I tilrettelæggelsen af undervisningen fokuserer Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: I tilrettelæggelsen af undervisningen fokuserer Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: I tilrettelæggelsen af undervisningen fokuserer Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine generelle erfaringer i følgende udsagn?: I tilrettelæggelsen af undervisningen fokuserer 

jeg nu i større udstrækning på kompetencemåljeg nu i større udstrækning på kompetencemåljeg nu i større udstrækning på kompetencemåljeg nu i større udstrækning på kompetencemål

 

Min undervisning er blevet mere målstyret frem for indholdsstyretMin undervisning er blevet mere målstyret frem for indholdsstyretMin undervisning er blevet mere målstyret frem for indholdsstyretMin undervisning er blevet mere målstyret frem for indholdsstyret

 

I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: 

Screening ved undervisningens begyndelseScreening ved undervisningens begyndelseScreening ved undervisningens begyndelseScreening ved undervisningens begyndelse

 

I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: 

SkriveøvelserSkriveøvelserSkriveøvelserSkriveøvelser

 

I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: 

Skriftlige prøverSkriftlige prøverSkriftlige prøverSkriftlige prøver
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Antal Procent

I et stort omfang 26 22,4

I et vist omfang 75 64,7

I et lille omfang 14 12,1

Slet ikke 1 0,9

Total 116 100,0

Antal Procent

I et stort omfang 1 0,9

I et vist omfang 21 18,4

I et lille omfang 45 39,5

Slet ikke 47 41,2

Total 114 100,0

Antal Procent

I et stort omfang 24 20,9

I et vist omfang 59 51,3

I et lille omfang 29 25,2

Slet ikke 3 2,6

Total 115 100,0

Antal Procent

I et stort omfang 11 9,5

I et vist omfang 29 25,0

I et lille omfang 48 41,4

Slet ikke 28 24,1

Total 116 100,0

Antal

 Ja, på skoleniveau 75

 Ja, blandt dansklærerne 1

 Ja, på teamniveau 8

 Nej 32

Antal Procent

 Den har givet større frihed 7 7,0

 Den har givet mindre frihed 80 80,0

 Den har givet uændret frihed 13 13,0

Total 100 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 6,0

I nogen grad 47 40,2

I mindre grad 56 47,9

Slet ikke 7 6,0

Total 117 100,0

I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: 

Mundtlige oplægMundtlige oplægMundtlige oplægMundtlige oplæg

 

I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: 

Mundtlige prøverMundtlige prøverMundtlige prøverMundtlige prøver

 

I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: 

SamtalerSamtalerSamtalerSamtaler

 

I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: I hvilket omfang har du i den pågældende klasse benyttet følgende i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?: 

PortfolioPortfolioPortfolioPortfolio

 

Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen?

 

Hvad har den gældende læreplan for dansk A betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med Hvad har den gældende læreplan for dansk A betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med Hvad har den gældende læreplan for dansk A betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med Hvad har den gældende læreplan for dansk A betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen sammenlignet med 

tidligere?tidligere?tidligere?tidligere?

 

I hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af stof/emnerI hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af stof/emnerI hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af stof/emnerI hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af stof/emner
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Antal Procent

I høj grad 21 17,9

I nogen grad 70 59,8

I mindre grad 23 19,7

Slet ikke 3 2,6

Total 117 100,0

Antal Procent

 Større indflydelse 4 4,0

 Mindre indflydelse 46 46,0

 Samme indflydelse 50 50,0

Total 100 100,0

Antal Procent

I høj grad 51 44,0

I nogen grad 52 44,8

I mindre grad 4 3,4

Slet ikke 9 7,8

Total 116 100,0

Antal Procent

I høj grad 43 37,1

I nogen grad 40 34,5

I mindre grad 21 18,1

Slet ikke 12 10,3

Total 116 100,0

Antal Procent

I høj grad 74 63,2

I nogen grad 28 23,9

I mindre grad 10 8,5

Slet ikke 5 4,3

Total 117 100,0

Antal Procent

I høj grad 56 48,3

I nogen grad 60 51,7

Total 116 100,0

Antal Procent

I høj grad 56 48,3

I nogen grad 54 46,6

I mindre grad 6 5,2

Total 116 100,0

I hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af arbejdsformerI hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af arbejdsformerI hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af arbejdsformerI hvilken grad har eleverne haft medindflydelse på følgende forhold i den pågældende klasse?: Valg af arbejdsformer

 

Vurderer du at dine elever har fået større eller mindre indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse efter reformen?Vurderer du at dine elever har fået større eller mindre indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse efter reformen?Vurderer du at dine elever har fået større eller mindre indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse efter reformen?Vurderer du at dine elever har fået større eller mindre indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse efter reformen?

 

I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens 

detaljeringsgrad i forhold til kernestoffetdetaljeringsgrad i forhold til kernestoffetdetaljeringsgrad i forhold til kernestoffetdetaljeringsgrad i forhold til kernestoffet

 

I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om 

studieplanerstudieplanerstudieplanerstudieplaner

 

I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne i undervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte 

uddannelsestiduddannelsestiduddannelsestiduddannelsestid

 

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Stoffets omfang og/eller sværhedsgradI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Stoffets omfang og/eller sværhedsgradI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Stoffets omfang og/eller sværhedsgradI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Stoffets omfang og/eller sværhedsgrad

 

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De taksonomiske niveauerI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De taksonomiske niveauerI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De taksonomiske niveauerI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De taksonomiske niveauer
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Antal Procent

I høj grad 30 25,9

I nogen grad 63 54,3

I mindre grad 21 18,1

Slet ikke 2 1,7

Total 116 100,0

Antal Procent

I høj grad 31 27,2

I nogen grad 61 53,5

I mindre grad 20 17,5

Slet ikke 2 1,8

Total 114 100,0

Antal Procent

I høj grad 71 61,7

I nogen grad 43 37,4

I mindre grad 1 0,9

Total 115 100,0

Antal Procent

Enig 42 37,2

Overvejende enig 60 53,1

Overvejende uenig 9 8,0

Uenig 2 1,8

Total 113 100,0

Antal Procent

Enig 28 25,2

Overvejende enig 59 53,2

Overvejende uenig 22 19,8

Uenig 2 1,8

Total 111 100,0

Antal Procent

Enig 24 21,6

Overvejende enig 62 55,9

Overvejende uenig 24 21,6

Uenig 1 0,9

Total 111 100,0

Antal Procent

Enig 17 15,2

Overvejende enig 63 56,3

Overvejende uenig 31 27,7

Uenig 1 0,9

Total 112 100,0

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De faglige mål der sættes for forløbetI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De faglige mål der sættes for forløbetI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De faglige mål der sættes for forløbetI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De faglige mål der sættes for forløbet

 

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De anvendte arbejdsformerI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De anvendte arbejdsformerI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De anvendte arbejdsformerI hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: De anvendte arbejdsformer

 

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Kravene til elevernes skriftlige og mundtlige I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Kravene til elevernes skriftlige og mundtlige I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Kravene til elevernes skriftlige og mundtlige I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen ved hjælp af følgende?: Kravene til elevernes skriftlige og mundtlige 

produkterprodukterprodukterprodukter

 

Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Læreplanen er fagligt fyldestgørendeHvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Læreplanen er fagligt fyldestgørendeHvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Læreplanen er fagligt fyldestgørendeHvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Læreplanen er fagligt fyldestgørende

 

Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem fagets Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem fagets Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem fagets Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem fagets 

identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenidentitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenidentitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenidentitet og de faglige mål der fremgår af læreplanen
 

Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de 

faglige mål og kernestoffet i læreplanenfaglige mål og kernestoffet i læreplanenfaglige mål og kernestoffet i læreplanenfaglige mål og kernestoffet i læreplanen

 

Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de 

faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanenfaglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanenfaglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanenfaglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanen
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Antal Procent

Enig 17 15,2

Overvejende enig 71 63,4

Overvejende uenig 20 17,9

Uenig 4 3,6

Total 112 100,0

Spørgsmål til censorer
Mundtlig eksamen

Antal Procent

I høj grad 4 6,7

I nogen grad 46 76,7

I mindre grad 10 16,7

Total 60 100,0

Antal Procent

I nogen grad 22 36,1

I mindre grad 26 42,6

Slet ikke 5 8,2

Eksaminationerne på det pågældende hold gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var indfriet 8 13,1

Total 61 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 3,4

I nogen grad 30 50,8

I mindre grad 19 32,2

Slet ikke 1 1,7

Eksaminationerne på det pågældende hold gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var indfriet 7 11,9

Total 59 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 21,3

I nogen grad 30 49,2

I mindre grad 17 27,9

Slet ikke 1 1,6

Total 61 100,0

Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for dansk A på hhx?: Der er en klar sammenhæng mellem de 

faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanenfaglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanenfaglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanenfaglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanen

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligtkunne: Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligtkunne: Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligtkunne: Udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – mundtligt

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologikunne: Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologikunne: Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologikunne: Demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplægkunne: Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplægkunne: Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplægkunne: Anvende forskellige mundtlige genrer, herunder oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligtkunne: Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligtkunne: Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligtkunne: Selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster – mundtligt
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Antal Procent

I høj grad 3 5,1

I nogen grad 25 42,4

I mindre grad 21 35,6

Slet ikke 6 10,2

Eksaminationerne på det pågældende hold gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var indfriet 4 6,8

Total 59 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 8,3

I nogen grad 32 53,3

I mindre grad 21 35,0

Eksaminationerne på det pågældende hold gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var indfriet 2 3,3

Total 60 100,0

Antal Procent

I høj grad 8 13,3

I nogen grad 30 50,0

I mindre grad 15 25,0

Eksaminationerne på det pågældende hold gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var indfriet 7 11,7

Total 60 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 3,3

I nogen grad 27 45,0

I mindre grad 18 30,0

Slet ikke 5 8,3

Eksaminationerne på det pågældende hold gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var indfriet 8 13,3

Total 60 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 3,4

I nogen grad 25 42,4

I mindre grad 19 32,2

Slet ikke 4 6,8

Eksaminationerne på det pågældende hold gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var indfriet 9 15,3

Total 59 100,0

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegangkunne: Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegangkunne: Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegangkunne: Karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kunne: Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kunne: Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kunne: Perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, 

kommunikative og erhvervsrelaterede sammenhængekommunikative og erhvervsrelaterede sammenhængekommunikative og erhvervsrelaterede sammenhængekommunikative og erhvervsrelaterede sammenhænge

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kunne: Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kunne: Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kunne: Aflæse og uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en 

kommunikationssituationkommunikationssituationkommunikationssituationkommunikationssituation

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og kunne: Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og kunne: Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og kunne: Demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og 

samfundsamfundsamfundsamfund

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de kunne indfri de faglige mål for dansk som de fremgår af læreplanen?: Eleverne skal 

kunne: Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumenterekunne: Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumenterekunne: Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumenterekunne: Navigere i store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere
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Antal Procent

 Positivt 6 10,5

 Overvejende positivt 29 50,9

 Overvejende negativt 16 28,1

 Negativt 6 10,5

Total 57 100,0

Antal Procent

Enig 7 11,5

Overvejende enig 21 34,4

Overvejende uenig 20 32,8

Uenig 13 21,3

Total 61 100,0

Antal Procent

Enig 10 16,4

Overvejende enig 23 37,7

Overvejende uenig 18 29,5

Uenig 10 16,4

Total 61 100,0

Antal Procent

Enig 21 35,0

Overvejende enig 19 31,7

Overvejende uenig 11 18,3

Uenig 9 15,0

Total 60 100,0

Antal Procent

 I høj grad 16 26,2

 I nogen grad 34 55,7

 I mindre grad 10 16,4

 Slet ikke 1 1,6

Total 61 100,0

Antal Procent

 Lette 1 1,7

 Overvejende lette 37 62,7

 Overvejende svære 19 32,2

 Svære 2 3,4

Total 59 100,0

Hvordan oplevede du at det korte oplæg om eksamenstitlen påvirkede elevernes præstation til eksamen?Hvordan oplevede du at det korte oplæg om eksamenstitlen påvirkede elevernes præstation til eksamen?Hvordan oplevede du at det korte oplæg om eksamenstitlen påvirkede elevernes præstation til eksamen?Hvordan oplevede du at det korte oplæg om eksamenstitlen påvirkede elevernes præstation til eksamen?

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen 

gav et godt udgangspunkt for at vurdere eksaminandernes faglige færdighedergav et godt udgangspunkt for at vurdere eksaminandernes faglige færdighedergav et godt udgangspunkt for at vurdere eksaminandernes faglige færdighedergav et godt udgangspunkt for at vurdere eksaminandernes faglige færdigheder

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen 

gav eksaminanderne en god mulighed for at demonstrere deres faglige færdighedergav eksaminanderne en god mulighed for at demonstrere deres faglige færdighedergav eksaminanderne en god mulighed for at demonstrere deres faglige færdighedergav eksaminanderne en god mulighed for at demonstrere deres faglige færdigheder

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende det korte oplæg om eksamenstitlen?: Det korte oplæg om eksamenstitlen 

gav særligt de fagligt stærke eksaminander et privilegiumgav særligt de fagligt stærke eksaminander et privilegiumgav særligt de fagligt stærke eksaminander et privilegiumgav særligt de fagligt stærke eksaminander et privilegium

 

I hvilken grad vurderer du ud fra eksaminandernes præstationer at de generelt set var forberedte på de krav prøveformen efter den nye I hvilken grad vurderer du ud fra eksaminandernes præstationer at de generelt set var forberedte på de krav prøveformen efter den nye I hvilken grad vurderer du ud fra eksaminandernes præstationer at de generelt set var forberedte på de krav prøveformen efter den nye I hvilken grad vurderer du ud fra eksaminandernes præstationer at de generelt set var forberedte på de krav prøveformen efter den nye 

ordning indebærer?ordning indebærer?ordning indebærer?ordning indebærer?

 

Hvor lette eller svære vurderer du at læreplanens mål var at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved eksamen?Hvor lette eller svære vurderer du at læreplanens mål var at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved eksamen?Hvor lette eller svære vurderer du at læreplanens mål var at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved eksamen?Hvor lette eller svære vurderer du at læreplanens mål var at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved eksamen?

 

side25



Antal Procent

 Ja 57 93,4

 Nej 4 6,6

Total 61 100,0

Antal Procent

 Den var større end tidligere 9 16,7

 Den var mindre end tidligere 5 9,3

 Den var uændret 40 74,1

Total 54 100,0

Antal Procent

 I høj grad 3 33,3

 I nogen grad 3 33,3

 I mindre grad 2 22,2

 Slet ikke 1 11,1

Total 9 100,0

Skriftlig eksamen

Antal Procent

I nogen grad 30 57,7

I mindre grad 21 40,4

Slet ikke 1 1,9

Total 52 100,0

Antal Procent

I nogen grad 14 26,9

I mindre grad 32 61,5

Slet ikke 5 9,6

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 1,9

Total 52 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 3,8

I nogen grad 24 46,2

I mindre grad 23 44,2

Slet ikke 2 3,8

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 1,9

Total 52 100,0

Har du erfaringer som mundtlig censor efter de regler der var gældende før reformen?Har du erfaringer som mundtlig censor efter de regler der var gældende før reformen?Har du erfaringer som mundtlig censor efter de regler der var gældende før reformen?Har du erfaringer som mundtlig censor efter de regler der var gældende før reformen?

 

Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer?Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer?Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer?Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer?

 

I hvilken grad havde det korte oplæg om eksamenstitlen betydning for den større spredning?I hvilken grad havde det korte oplæg om eksamenstitlen betydning for den større spredning?I hvilken grad havde det korte oplæg om eksamenstitlen betydning for den større spredning?I hvilken grad havde det korte oplæg om eksamenstitlen betydning for den større spredning?

 

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at udtrykke I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at udtrykke I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at udtrykke I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at udtrykke 

sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligtsig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligtsig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligtsig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende – skriftligt

 

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at 

demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologidemonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologidemonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologidemonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion samt kunne anvende grammatisk og stilistisk terminologi

 

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende 

forskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplægforskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplægforskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplægforskellige skriftlige genrer, herunder referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg
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Antal Procent

I høj grad 3 5,9

I nogen grad 35 68,6

I mindre grad 11 21,6

Slet ikke 2 3,9

Total 51 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 1,9

I nogen grad 12 23,1

I mindre grad 28 53,8

Slet ikke 7 13,5

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 4 7,7

Total 52 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 1,9

I nogen grad 19 36,5

I mindre grad 28 53,8

Slet ikke 3 5,8

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 1,9

Total 52 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 3,8

I nogen grad 29 55,8

I mindre grad 19 36,5

Slet ikke 1 1,9

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 1 1,9

Total 52 100,0

Antal Procent

I nogen grad 12 23,1

I mindre grad 25 48,1

Slet ikke 11 21,2

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 4 7,7

Total 52 100,0

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at 

selvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster –  skriftligtselvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster –  skriftligtselvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster –  skriftligtselvstændigt udføre en metodisk og relevant analyse og fortolkning af forskellige litterære og ikke-litterære tekster –  skriftligt

 

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at 

karakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegangkarakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegangkarakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegangkarakterisere litterære hovedværker fra epoker med betydning for udviklingen af nutidens tankegang

 

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at 

perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og perspektivere og vurdere tekster ud fra viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, æstetiske, psykologiske, kommunikative og 

erhvervsrelaterede sammenhængeerhvervsrelaterede sammenhængeerhvervsrelaterede sammenhængeerhvervsrelaterede sammenhænge

 

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at aflæse og I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at aflæse og I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at aflæse og I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at aflæse og 

uddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituationuddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituationuddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituationuddrage betydning af trykte og elektroniske medietekster og kunne vurdere disse som led i en kommunikationssituation

 

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at 

demonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfunddemonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfunddemonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfunddemonstrere kendskab til danske og internationale strømninger inden for litteratur og medier og samspillet med kultur og samfund
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Antal Procent

I høj grad 1 1,9

I nogen grad 14 26,9

I mindre grad 28 53,8

Slet ikke 4 7,7

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået 5 9,6

Total 52 100,0

Antal Procent

 Ja 39 73,6

 Nej 14 26,4

Total 53 100,0

Antal Procent

Niveauet er steget lidt 2 5,1

Niveauet er uændret 25 64,1

Niveauet er faldet lidt 9 23,1

Niveauet er faldet meget 3 7,7

Total 39 100,0

Antal Procent

Niveauet er steget lidt 1 2,6

Niveauet er uændret 26 66,7

Niveauet er faldet lidt 11 28,2

Niveauet er faldet meget 1 2,6

Total 39 100,0

Antal Procent

Niveauet er steget lidt 1 2,6

Niveauet er uændret 28 71,8

Niveauet er faldet lidt 9 23,1

Niveauet er faldet meget 1 2,6

Total 39 100,0

Antal Procent

Niveauet er steget lidt 7 17,9

Niveauet er uændret 22 56,4

Niveauet er faldet lidt 9 23,1

Niveauet er faldet meget 1 2,6

Total 39 100,0

I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at navigere i I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at navigere i I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at navigere i I hvilken grad har eleverne i de opgaver du har censureret, generelt vist at de har følgende kompetencer?: Kompetence til at navigere i 

store tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumenterestore tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumenterestore tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumenterestore tekstmængder og analytisk fokuseret selektere og dokumentere

 

Har du erfaringer som skriftlig censor efter de regler der var gældende før reformen?Har du erfaringer som skriftlig censor efter de regler der var gældende før reformen?Har du erfaringer som skriftlig censor efter de regler der var gældende før reformen?Har du erfaringer som skriftlig censor efter de regler der var gældende før reformen?

 

Hvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Skriftlig fremstillingHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Skriftlig fremstillingHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Skriftlig fremstillingHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Skriftlig fremstilling

 

Hvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: EmnebehandlingHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: EmnebehandlingHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: EmnebehandlingHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Emnebehandling

 

Hvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: TekstanalyseHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: TekstanalyseHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: TekstanalyseHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Tekstanalyse

 

Hvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: ArgumentationHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: ArgumentationHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: ArgumentationHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Argumentation
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Antal Procent

Niveauet er steget lidt 3 7,7

Niveauet er uændret 24 61,5

Niveauet er faldet lidt 9 23,1

Niveauet er faldet meget 3 7,7

Total 39 100,0

Antal Procent

Niveauet er steget lidt 2 5,1

Niveauet er uændret 26 66,7

Niveauet er faldet lidt 8 20,5

Niveauet er faldet meget 3 7,7

Total 39 100,0

Antal Procent

Niveauet er steget meget 1 2,6

Niveauet er steget lidt 7 17,9

Niveauet er uændret 20 51,3

Niveauet er faldet lidt 9 23,1

Niveauet er faldet meget 2 5,1

Total 39 100,0

Antal Procent

Overvejende enig 2 4,0

Overvejende uenig 11 22,0

Uenig 18 36,0

Ved ikke 19 38,0

Total 50 100,0

Antal Procent

Overvejende enig 2 3,9

Overvejende uenig 9 17,6

Uenig 27 52,9

Ved ikke 13 25,5

Total 51 100,0

Hvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: GrammatikHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: GrammatikHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: GrammatikHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Grammatik

 

Hvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: SprogrigtighedHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: SprogrigtighedHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: SprogrigtighedHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Sprogrigtighed

 

Hvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: FormidlingskompetenceHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: FormidlingskompetenceHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: FormidlingskompetenceHvordan vurderer du eksaminandernes faglige niveau i skriftlig dansk sammenlignet med før reformen?: Formidlingskompetence

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Elever der Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Elever der Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Elever der Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Elever der 

vælger den it-baserede prøve, klarer sig dårligere til eksamen sammenlignet med dem der vælger den ordinære skriftlige prøvevælger den it-baserede prøve, klarer sig dårligere til eksamen sammenlignet med dem der vælger den ordinære skriftlige prøvevælger den it-baserede prøve, klarer sig dårligere til eksamen sammenlignet med dem der vælger den ordinære skriftlige prøvevælger den it-baserede prøve, klarer sig dårligere til eksamen sammenlignet med dem der vælger den ordinære skriftlige prøve

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Den it-Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Den it-Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Den it-Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn der alle relaterer sig til elevens valgfrihed i forbindelse med prøveformen?: Den it-

baserede prøve har gjort det vanskeligere at bedømme eksaminandernes faglige niveaubaserede prøve har gjort det vanskeligere at bedømme eksaminandernes faglige niveaubaserede prøve har gjort det vanskeligere at bedømme eksaminandernes faglige niveaubaserede prøve har gjort det vanskeligere at bedømme eksaminandernes faglige niveau
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Spørgsmål til lærere og censorer
Videregående uddannelse

Antal Procent

I høj grad 40 29,2

I nogen grad 87 63,5

I mindre grad 10 7,3

Total 137 100,0

Antal Procent

I høj grad 35 25,7

I nogen grad 79 58,1

I mindre grad 21 15,4

Slet ikke 1 0,7

Total 136 100,0

I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser generelt?I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser generelt?I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser generelt?I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser generelt?

 

I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser inden for dansk sprog og I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser inden for dansk sprog og I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser inden for dansk sprog og I hvilken grad mener du at undervisningen i dansk på hhx ruster eleverne til: Videregående uddannelser inden for dansk sprog og 

litteratur specifikt?litteratur specifikt?litteratur specifikt?litteratur specifikt?
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