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Dette bilag til EVA’s evaluering af engelsk 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 125 99,2

 Nej 1 0,8

Total 126 100,0

Antal Procent

 Ja 54 40,9

 Nej 78 59,1

Total 132 100,0

Antal Procent

 Ja 54 40,9

 Nej 78 59,1

Total 132 100,0

Antal Procent

 3 år eller derunder 7 5,3

 4-9 år 15 11,5

 10-15 år 31 23,7

 Over 15 år 78 59,5

Total 131 100,0

Antal Procent

 Ja 9 7,0

 Nej 120 93,0

Total 129 100,0

Antal Procent

Cand.mag. 51 38,9

Cand.ling.merc. 43 32,8

Cand.pæd. 1 0,8

Andet 36 27,5

Total 131 100,0

Spørgsmål til lærere

Faglige mål

Antal Procent

Klart 68 56,7

Overvejende klart 46 38,3

Overvejende uklart 6 5,0

Total 120 100,0

Har du i dette semester undervist i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan på et eller flere hold der Har du i dette semester undervist i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan på et eller flere hold der Har du i dette semester undervist i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan på et eller flere hold der Har du i dette semester undervist i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan på et eller flere hold der 

afslutter faget i indeværende eksamenstermin?afslutter faget i indeværende eksamenstermin?afslutter faget i indeværende eksamenstermin?afslutter faget i indeværende eksamenstermin?

 

Har du været/skal du være mundtlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være mundtlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være mundtlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være mundtlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende 

eksamenstermin?eksamenstermin?eksamenstermin?eksamenstermin?

 

Har du været/skal du være skriftlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være skriftlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være skriftlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være skriftlig censor i engelsk A på hhx efter den gældende læreplan i indeværende 

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

 

Hvilken uddannelsesbaggrund har du?Hvilken uddannelsesbaggrund har du?Hvilken uddannelsesbaggrund har du?Hvilken uddannelsesbaggrund har du?

 

Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig 

hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?

 

Den nye læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor Den nye læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor Den nye læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor Den nye læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor 

klart eller uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge klart eller uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge klart eller uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge klart eller uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge 

undervisningen så eleverne kan indfri målene. undervisningen så eleverne kan indfri målene. undervisningen så eleverne kan indfri målene. undervisningen så eleverne kan indfri målene. 
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Antal Procent

Let 30 26,8

Overvejende let 62 55,4

Overvejende svært 17 15,2

Svært 3 2,7

Total 112 100,0

Antal Procent

Klart 28 23,3

Overvejende klart 64 53,3

Overvejende uklart 27 22,5

Uklart 1 0,8

Total 120 100,0

Antal Procent

Let 7 6,4

Overvejende let 52 47,3

Overvejende svært 46 41,8

Svært 5 4,5

Total 110 100,0

Antal Procent

Klart 79 65,8

Overvejende klart 36 30,0

Overvejende uklart 5 4,2

Total 120 100,0

Antal Procent

Let 46 42,6

Overvejende let 50 46,3

Overvejende svært 11 10,2

Svært 1 0,9

Total 108 100,0

Antal Procent

Klart 63 51,6

Overvejende klart 40 32,8

Overvejende uklart 17 13,9

Uklart 2 1,6

Total 122 100,0

Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor let eller svært har det været at Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor let eller svært har det været at Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor let eller svært har det været at Eleven skal kunne: Forstå varierede former for autentisk engelsk - Hvor let eller svært har det været at 

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

 

Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor klart eller Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor klart eller Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor klart eller Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor klart eller 

uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor let eller svært Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor let eller svært Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor let eller svært Eleven skal kunne: Anvende hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier - Hvor let eller svært 

har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad 

eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor let eller svært har det været at Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor let eller svært har det været at Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor let eller svært har det været at Eleven skal kunne: Analysere, fortolke og perspektivere tekster - Hvor let eller svært har det været at 

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

 

Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, 

tekstforståelse og formidling - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri tekstforståelse og formidling - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri tekstforståelse og formidling - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri tekstforståelse og formidling - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri 

de faglige mål?de faglige mål?de faglige mål?de faglige mål?
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Antal Procent

Let 29 26,4

Overvejende let 41 37,3

Overvejende svært 31 28,2

Svært 9 8,2

Total 110 100,0

Antal Procent

Klart 81 66,4

Overvejende klart 39 32,0

Uklart 2 1,6

Total 122 100,0

Antal Procent

Let 51 46,4

Overvejende let 48 43,6

Overvejende svært 9 8,2

Svært 2 1,8

Total 110 100,0

Antal Procent

Klart 44 36,4

Overvejende klart 54 44,6

Overvejende uklart 21 17,4

Uklart 2 1,7

Total 121 100,0

Antal Procent

Let 18 16,5

Overvejende let 60 55,0

Overvejende svært 26 23,9

Svært 5 4,6

Total 109 100,0

Antal Procent

Klart 75 62,0

Overvejende klart 42 34,7

Overvejende uklart 4 3,3

Total 121 100,0

Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, Eleven skal kunne: Anvende viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, 

tekstforståelse og formidling - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan tekstforståelse og formidling - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan tekstforståelse og formidling - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan tekstforståelse og formidling - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan 

indfri de faglige mål?indfri de faglige mål?indfri de faglige mål?indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i 

Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor klart eller uklart fremstår det for Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor klart eller uklart fremstår det for Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor klart eller uklart fremstår det for Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor klart eller uklart fremstår det for 

dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Eleven skal kunne: Anvende viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i 

Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor let eller svært har det været at Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor let eller svært har det været at Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor let eller svært har det været at Storbritannien og USA til analyse og perspektivering af aktuelle forhold - Hvor let eller svært har det været at 

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

 

Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om 

sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne 

for at indfri de faglige mål?for at indfri de faglige mål?for at indfri de faglige mål?for at indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om Eleven skal kunne: Anvende relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om 

sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så sprogområdet og globale sammenhænge - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så 

eleverne kan indfri de faglige mål?eleverne kan indfri de faglige mål?eleverne kan indfri de faglige mål?eleverne kan indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, 

samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal 

kunne for at indfri de faglige mål?kunne for at indfri de faglige mål?kunne for at indfri de faglige mål?kunne for at indfri de faglige mål?
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Antal Procent

Let 44 39,6

Overvejende let 51 45,9

Overvejende svært 12 10,8

Svært 4 3,6

Total 111 100,0

Antal Procent

Klart 70 57,9

Overvejende klart 47 38,8

Overvejende uklart 3 2,5

Uklart 1 0,8

Total 121 100,0

Antal Procent

Let 44 39,6

Overvejende let 51 45,9

Overvejende svært 15 13,5

Svært 1 0,9

Total 111 100,0

Antal Procent

Klart 63 52,1

Overvejende klart 51 42,1

Overvejende uklart 6 5,0

Uklart 1 0,8

Total 121 100,0

Antal Procent

Let 20 18,2

Overvejende let 58 52,7

Overvejende svært 29 26,4

Svært 3 2,7

Total 110 100,0

Antal Procent

Enig 1 0,8

Overvejende enig 43 34,7

Overvejende uenig 51 41,1

Uenig 26 21,0

Ved ikke 3 2,4

Total 124 100,0

Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, Eleven skal kunne: Redegøre sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, 

samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge samfundsmæssige og erhvervsrelaterede emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge 

undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og 

eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og 

emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?emner - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal kunne for at indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og Eleven skal kunne: Skriftligt formulere forskellige teksttyper, herunder oversættelser, resumeer, interne og 

eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og eksterne forretningsmeddelelser og længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og 

emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?emner - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med 

sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor klart eller uklart fremstår det for dig hvad eleverne skal 

kunne for at indfri de faglige mål?kunne for at indfri de faglige mål?kunne for at indfri de faglige mål?kunne for at indfri de faglige mål?

 

Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med Eleven skal kunne: Anvende et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med 

sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge sikker beherskelse af grammatikkens hovedregler - Hvor let eller svært har det været at tilrettelægge 

undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?undervisningen så eleverne kan indfri de faglige mål?

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: 

Elevernes forudsætninger fra folkeskolen var generelt godeElevernes forudsætninger fra folkeskolen var generelt godeElevernes forudsætninger fra folkeskolen var generelt godeElevernes forudsætninger fra folkeskolen var generelt gode
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Antal Procent

Enig 35 28,2

Overvejende enig 72 58,1

Overvejende uenig 16 12,9

Uenig 1 0,8

Total 124 100,0

Kernestof og supplerende stof

Antal Procent

Enig 16 12,9

Overvejende enig 65 52,4

Overvejende uenig 28 22,6

Uenig 9 7,3

Ved ikke 6 4,8

Total 124 100,0

Antal Procent

 Enig 26 20,8

 Overvejende enig 51 40,8

 Overvejende uenig 44 35,2

 Uenig 4 3,2

Total 125 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 4,2

I nogen grad 41 56,9

I mindre grad 23 31,9

Slet ikke 5 6,9

Total 72 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 9,7

I nogen grad 29 40,3

I mindre grad 31 43,1

Slet ikke 5 6,9

Total 72 100,0

Antal Procent

I høj grad 22 30,1

I nogen grad 35 47,9

I mindre grad 15 20,5

Slet ikke 1 1,4

Total 73 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: 

Variationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at indfri de faglige målVariationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at indfri de faglige målVariationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at indfri de faglige målVariationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at indfri de faglige mål

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn?: 

Samspillet med andre fag indvirker positivt på elevernes muligheder for at indlære de engelskfaglige Samspillet med andre fag indvirker positivt på elevernes muligheder for at indlære de engelskfaglige Samspillet med andre fag indvirker positivt på elevernes muligheder for at indlære de engelskfaglige Samspillet med andre fag indvirker positivt på elevernes muligheder for at indlære de engelskfaglige 

kompetencerkompetencerkompetencerkompetencer

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i at det er svært at skabe Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i at det er svært at skabe Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i at det er svært at skabe Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i at det er svært at skabe 

kontinuitet i den særfaglige engelskundervisning?kontinuitet i den særfaglige engelskundervisning?kontinuitet i den særfaglige engelskundervisning?kontinuitet i den særfaglige engelskundervisning?

 

Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Samspil med andre fag generelt?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Samspil med andre fag generelt?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Samspil med andre fag generelt?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Samspil med andre fag generelt?

 

Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Læreplanens krav?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Læreplanens krav?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Læreplanens krav?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Læreplanens krav?

 

Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Elevernes faglige baggrund?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Elevernes faglige baggrund?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Elevernes faglige baggrund?Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Elevernes faglige baggrund?
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Antal Procent

I høj grad 53 68,8

I nogen grad 21 27,3

I mindre grad 1 1,3

Slet ikke 2 2,6

Total 77 100,0

Antal Procent

 Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som 

uddybning af kernestoffet
75 60,5

 Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som 

selvstændige emner
11 8,9

 Det supplerende stof er indgået nogenlunde 

ligeligt som uddybning af kernestoffet og som 

selvstændige emner
37 29,8

 Jeg har ikke arbejdet med det supplerende stof
1 0,8

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 39 34,2

Overvejende enig 46 40,4

Overvejende uenig 21 18,4

Uenig 8 7,0

Total 114 100,0

Antal Procent

Enig 34 30,6

Overvejende enig 45 40,5

Overvejende uenig 23 20,7

Uenig 9 8,1

Total 111 100,0

Antal Procent

Enig 14 13,3

Overvejende enig 32 30,5

Overvejende uenig 43 41,0

Uenig 16 15,2

Total 105 100,0

Flerfagligt samspil

Antal Procent

 Primært kernestof 32 25,6

 Primært supplerende stof 30 24,0

 Lige dele kernestof og supplerende stof 61 48,8

 Hverken kernestof eller supplerende stof 2 1,6

Total 125 100,0

Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Afbrud i undervisningen på grund af Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Afbrud i undervisningen på grund af Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Afbrud i undervisningen på grund af Hvilke forhold gør det svært at skabe kontinuitet i undervisningen: Afbrud i undervisningen på grund af 

studieretningsprojekt m.m.?studieretningsprojekt m.m.?studieretningsprojekt m.m.?studieretningsprojekt m.m.?

 

På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen på det pågældende hold?På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen på det pågældende hold?På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen på det pågældende hold?På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen på det pågældende hold?

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn 

vedrørende det supplerende stof?: Det supplerende stof har været en værdsat frihed i min tilrettelæggelsevedrørende det supplerende stof?: Det supplerende stof har været en værdsat frihed i min tilrettelæggelsevedrørende det supplerende stof?: Det supplerende stof har været en værdsat frihed i min tilrettelæggelsevedrørende det supplerende stof?: Det supplerende stof har været en værdsat frihed i min tilrettelæggelse

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn 

vedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er nødvendigt for at kunne indfri de faglige vedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er nødvendigt for at kunne indfri de faglige vedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er nødvendigt for at kunne indfri de faglige vedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er nødvendigt for at kunne indfri de faglige 

målmålmålmål

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn 

vedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er meget ressourcekrævendevedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er meget ressourcekrævendevedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er meget ressourcekrævendevedrørende det supplerende stof?: Inddragelse af supplerende stof er meget ressourcekrævende

 

Når engelsk A i den pågældende klasse er indgået i samspil med andre fag, hvilket engelskfagligt indhold er så Når engelsk A i den pågældende klasse er indgået i samspil med andre fag, hvilket engelskfagligt indhold er så Når engelsk A i den pågældende klasse er indgået i samspil med andre fag, hvilket engelskfagligt indhold er så Når engelsk A i den pågældende klasse er indgået i samspil med andre fag, hvilket engelskfagligt indhold er så 

især blevet dækket?især blevet dækket?især blevet dækket?især blevet dækket?
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Antal Procent

Ingen 2 1,6

1-20% 43 34,7

21-40% 35 28,2

41-60% 29 23,4

Mere end 60% 15 12,1

Total 124 100,0

Antal Procent

Ingen 13 10,7

1-20%
62 51,2

21-40% 28 23,1

41-60% 15 12,4

Mere end 60% 3 2,5

Total 121 100,0

Antal Procent

 I høj grad 6 4,8

 I nogen grad 41 33,1

 I mindre grad 59 47,6

 Slet ikke 18 14,5

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 38 30,6

Overvejende enig 43 34,7

Overvejende uenig 34 27,4

Uenig 8 6,5

Har ingen relevant erfaring 1 0,8

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 13 10,7

Overvejende enig 24 19,7

Overvejende uenig 37 30,3

Uenig 37 30,3

Har ingen relevant erfaring 11 9,0

Total 122 100,0

Antal Procent

Enig 1 0,8

Overvejende enig 10 8,1

Overvejende uenig 46 37,1

Uenig 48 38,7

Har ingen relevant erfaring 19 15,3

Total 124 100,0

Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige 

projekter?: Det internationale område på 3. årprojekter?: Det internationale område på 3. årprojekter?: Det internationale område på 3. årprojekter?: Det internationale område på 3. år

 

Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget engelsk A i de formaliserede tværfaglige 

projekter?: Studieretningsprojektetprojekter?: Studieretningsprojektetprojekter?: Studieretningsprojektetprojekter?: Studieretningsprojektet

 

I hvilken grad er engelsk indgået i samarbejder med andre fag uden for det formaliserede samarbejde (dvs. uden I hvilken grad er engelsk indgået i samarbejder med andre fag uden for det formaliserede samarbejde (dvs. uden I hvilken grad er engelsk indgået i samarbejder med andre fag uden for det formaliserede samarbejde (dvs. uden I hvilken grad er engelsk indgået i samarbejder med andre fag uden for det formaliserede samarbejde (dvs. uden 

for den kulturelle dimension i grundforløbet, det internationale område på 3. år og studieretningsprojektet)?for den kulturelle dimension i grundforløbet, det internationale område på 3. år og studieretningsprojektet)?for den kulturelle dimension i grundforløbet, det internationale område på 3. år og studieretningsprojektet)?for den kulturelle dimension i grundforløbet, det internationale område på 3. år og studieretningsprojektet)?

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: I samarbejdet med andre fag bliver engelsk ofte reduceret til et redskabsfagrelation til fagligt samspil?: I samarbejdet med andre fag bliver engelsk ofte reduceret til et redskabsfagrelation til fagligt samspil?: I samarbejdet med andre fag bliver engelsk ofte reduceret til et redskabsfagrelation til fagligt samspil?: I samarbejdet med andre fag bliver engelsk ofte reduceret til et redskabsfag

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den 

sproglige dimensionsproglige dimensionsproglige dimensionsproglige dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den 

litterære dimensionlitterære dimensionlitterære dimensionlitterære dimension
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Antal Procent

Enig 26 21,0

Overvejende enig 55 44,4

Overvejende uenig 20 16,1

Uenig 8 6,5

Har ingen relevant erfaring 15 12,1

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 30 24,2

Overvejende enig 61 49,2

Overvejende uenig 17 13,7

Uenig 5 4,0

Har ingen relevant erfaring 11 8,9

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 8 6,5

Overvejende enig 26 21,1

Overvejende uenig 44 35,8

Uenig 38 30,9

Har ingen relevant erfaring 7 5,7

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 2 1,6

Overvejende enig 29 23,6

Overvejende uenig 47 38,2

Uenig 38 30,9

Har ingen relevant erfaring 7 5,7

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 21 17,2

Overvejende enig 70 57,4

Overvejende uenig 21 17,2

Uenig 5 4,1

Har ingen relevant erfaring 5 4,1

Total 122 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den 

historisk-samfundsmæssige dimensionhistorisk-samfundsmæssige dimensionhistorisk-samfundsmæssige dimensionhistorisk-samfundsmæssige dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i studieretningsprojektet, er det typisk med fokus på den 

merkantile dimensionmerkantile dimensionmerkantile dimensionmerkantile dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension i grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension i grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension i grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension i grundforløbet, er det typisk med 

fokus på den sproglige dimensionfokus på den sproglige dimensionfokus på den sproglige dimensionfokus på den sproglige dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med 

fokus på den litterære dimensionfokus på den litterære dimensionfokus på den litterære dimensionfokus på den litterære dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med 

fokus på den historisk-samfundsmæssige dimensionfokus på den historisk-samfundsmæssige dimensionfokus på den historisk-samfundsmæssige dimensionfokus på den historisk-samfundsmæssige dimension
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Antal Procent

Enig 14 11,3

Overvejende enig 50 40,3

Overvejende uenig 30 24,2

Uenig 22 17,7

Har ingen relevant erfaring 8 6,5

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 3 2,5

Overvejende enig 23 19,0

Overvejende uenig 48 39,7

Uenig 44 36,4

Har ingen relevant erfaring 3 2,5

Total 121 100,0

Antal Procent

Enig 3 2,4

Overvejende enig 29 23,6

Overvejende uenig 51 41,5

Uenig 33 26,8

Har ingen relevant erfaring 7 5,7

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 41 33,3

Overvejende enig 68 55,3

Overvejende uenig 9 7,3

Uenig 3 2,4

Har ingen relevant erfaring 2 1,6

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 23 18,5

Overvejende enig 58 46,8

Overvejende uenig 24 19,4

Uenig 16 12,9

Har ingen relevant erfaring 3 2,4

Total 124 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i den kulturelle dimension på grundforløbet, er det typisk med 

fokus på den merkantile dimensionfokus på den merkantile dimensionfokus på den merkantile dimensionfokus på den merkantile dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på 

den sproglige dimensionden sproglige dimensionden sproglige dimensionden sproglige dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på 

den litterære dimensionden litterære dimensionden litterære dimensionden litterære dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på 

den historisk-samfundsmæssige dimensionden historisk-samfundsmæssige dimensionden historisk-samfundsmæssige dimensionden historisk-samfundsmæssige dimension

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på relation til fagligt samspil?: Når engelsk indgår i det internationale område på 3. år, er det typisk med fokus på 

den merkantile dimensionden merkantile dimensionden merkantile dimensionden merkantile dimension
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Antal Procent

Enig 11 8,9

Overvejende enig 29 23,4

Overvejende uenig 37 29,8

Uenig 47 37,9

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 6 4,9

Overvejende enig 24 19,5

Overvejende uenig 34 27,6

Uenig 59 48,0

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 13 10,7

Overvejende enig 37 30,3

Overvejende uenig 43 35,2

Uenig 29 23,8

Total 122 100,0

Tilrettelæggelse af undervisningen

Antal Procent

 Alt stoffet 44 35,5

 Størstedelen af stoffet 79 63,7

 En mindre del af stoffet 1 0,8

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 87 70,2

Overvejende enig 34 27,4

Overvejende uenig 3 2,4

Total 124 100,0

Antal Procent

Enig 84 68,3

Overvejende enig 30 24,4

Overvejende uenig 8 6,5

Uenig 1 0,8

Total 123 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Eleverne har svært ved at arbejde meningsfyldt med engelsk i samspil med andre fagrelation til fagligt samspil?: Eleverne har svært ved at arbejde meningsfyldt med engelsk i samspil med andre fagrelation til fagligt samspil?: Eleverne har svært ved at arbejde meningsfyldt med engelsk i samspil med andre fagrelation til fagligt samspil?: Eleverne har svært ved at arbejde meningsfyldt med engelsk i samspil med andre fag

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå i et relation til fagligt samspil?: Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå i et relation til fagligt samspil?: Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå i et relation til fagligt samspil?: Jeg har ikke tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå i et 

konstruktivt samarbejdekonstruktivt samarbejdekonstruktivt samarbejdekonstruktivt samarbejde

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold i følgende udsagn i 

relation til fagligt samspil?: Lærerne i de andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at kunne indgå relation til fagligt samspil?: Lærerne i de andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at kunne indgå relation til fagligt samspil?: Lærerne i de andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at kunne indgå relation til fagligt samspil?: Lærerne i de andre fag har ikke tilstrækkeligt kendskab til engelsk til at kunne indgå 

i et tværfagligt samspil med fageti et tværfagligt samspil med fageti et tværfagligt samspil med fageti et tværfagligt samspil med faget

 

Hvor stor en del af det samlede stof har været tilrettelagt som emner på det pågældende hold?Hvor stor en del af det samlede stof har været tilrettelagt som emner på det pågældende hold?Hvor stor en del af det samlede stof har været tilrettelagt som emner på det pågældende hold?Hvor stor en del af det samlede stof har været tilrettelagt som emner på det pågældende hold?

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: 

Organiseringen af stoffet i emner skaber en større sammenhæng i fagetOrganiseringen af stoffet i emner skaber en større sammenhæng i fagetOrganiseringen af stoffet i emner skaber en større sammenhæng i fagetOrganiseringen af stoffet i emner skaber en større sammenhæng i faget

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn på baggrund af dine erfaringer med det pågældende hold?: 

Organiseringen af stoffet i emner understøtter elevernes evne til at perspektivereOrganiseringen af stoffet i emner understøtter elevernes evne til at perspektivereOrganiseringen af stoffet i emner understøtter elevernes evne til at perspektivereOrganiseringen af stoffet i emner understøtter elevernes evne til at perspektivere
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Antal Procent

 I høj grad 4 3,2

 I nogen grad 70 56,5

 I mindre grad 50 40,3

Total 124 100,0

Antal Procent

I høj grad 27 22,5

I nogen grad 46 38,3

I mindre grad 34 28,3

Slet ikke 13 10,8

Total 120 100,0

Antal Procent

I høj grad 42 34,7

I nogen grad 46 38,0

I mindre grad 24 19,8

Slet ikke 9 7,4

Total 121 100,0

Antal Procent

I høj grad 35 29,4

I nogen grad 40 33,6

I mindre grad 31 26,1

Slet ikke 13 10,9

Total 119 100,0

Antal Procent

I høj grad 70 57,9

I nogen grad 47 38,8

I mindre grad 4 3,3

Total 121 100,0

Antal Procent

I høj grad 40 33,1

I nogen grad 62 51,2

I mindre grad 15 12,4

Slet ikke 4 3,3

Total 121 100,0

Antal Procent

I høj grad 35 29,2

I nogen grad 69 57,5

I mindre grad 15 12,5

Slet ikke 1 0,8

Total 120 100,0

I hvilken grad har eleverne på det pågældende hold haft medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse?I hvilken grad har eleverne på det pågældende hold haft medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse?I hvilken grad har eleverne på det pågældende hold haft medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse?I hvilken grad har eleverne på det pågældende hold haft medindflydelse på undervisningens tilrettelæggelse?

 

I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i 

undervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffetundervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffetundervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffetundervisningens tilrettelæggelse?: Læreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffet

 

I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i 

undervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte uddannelsestidundervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte uddannelsestidundervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte uddannelsestidundervisningens tilrettelæggelse?: Den tildelte uddannelsestid

 

I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i I hvilken grad har følgende forhold været barrierer i forhold til at inddrage eleverne på det pågældende hold i 

undervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om studieplanerundervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om studieplanerundervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om studieplanerundervisningens tilrettelæggelse?: Kravet om studieplaner

 

I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det 

pågældende hold?: Det faglige indhold i de enkelte forløbpågældende hold?: Det faglige indhold i de enkelte forløbpågældende hold?: Det faglige indhold i de enkelte forløbpågældende hold?: Det faglige indhold i de enkelte forløb

 

I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det 

pågældende hold?: De faglige mål der sættes for de enkelte forløbpågældende hold?: De faglige mål der sættes for de enkelte forløbpågældende hold?: De faglige mål der sættes for de enkelte forløbpågældende hold?: De faglige mål der sættes for de enkelte forløb

 

I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende redskaber til at tilgodese progressionen i undervisningen på det 

pågældende hold?: De anvendte arbejdsformerpågældende hold?: De anvendte arbejdsformerpågældende hold?: De anvendte arbejdsformerpågældende hold?: De anvendte arbejdsformer
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Arbejdsformer

Antal Procent

I høj grad 79 64,2

I nogen grad 32 26,0

I mindre grad 10 8,1

Slet ikke 2 1,6

Total 123 100,0

Antal Procent

I høj grad 68 54,8

I nogen grad 44 35,5

I mindre grad 12 9,7

Total 124 100,0

Antal Procent

I høj grad 79 63,7

I nogen grad 42 33,9

I mindre grad 3 2,4

Total 124 100,0

Antal Procent

I høj grad 55 44,7

I nogen grad 47 38,2

I mindre grad 19 15,4

Slet ikke 2 1,6

Total 123 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 4,1

I nogen grad 29 23,6

I mindre grad 45 36,6

Slet ikke 44 35,8

Total 123 100,0

Antal Procent

 I høj grad 12 9,7

 I nogen grad 57 46,0

 I mindre grad 48 38,7

 Slet ikke 7 5,6

Total 124 100,0

Antal Procent

 Det har skolen 4 3,2

 Det har faggruppen 92 74,2

 Det har jeg alene 16 12,9

 Det har jeg sammen med klassen 12 9,7

Total 124 100,0

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Screening ved I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Screening ved I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Screening ved I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Screening ved 

undervisningens begyndelseundervisningens begyndelseundervisningens begyndelseundervisningens begyndelse

 

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Løbende skriftlige I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Løbende skriftlige I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Løbende skriftlige I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Løbende skriftlige 

prøver og testprøver og testprøver og testprøver og test

 

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Mundtlige I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Mundtlige I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Mundtlige I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Mundtlige 

fremlæggelserfremlæggelserfremlæggelserfremlæggelser

 

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: SamtalerI hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: SamtalerI hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: SamtalerI hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Samtaler

 

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: PortfolioI hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: PortfolioI hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: PortfolioI hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber på det pågældende hold?: Portfolio

 

I hvilken grad har du differentieret undervisningen på baggrund af den løbende evaluering?I hvilken grad har du differentieret undervisningen på baggrund af den løbende evaluering?I hvilken grad har du differentieret undervisningen på baggrund af den løbende evaluering?I hvilken grad har du differentieret undervisningen på baggrund af den løbende evaluering?

 

Hvem har valgt hvilken prøveform det pågældende hold skal op efter til en evt. eksamen?Hvem har valgt hvilken prøveform det pågældende hold skal op efter til en evt. eksamen?Hvem har valgt hvilken prøveform det pågældende hold skal op efter til en evt. eksamen?Hvem har valgt hvilken prøveform det pågældende hold skal op efter til en evt. eksamen?
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Antal Procent

 Prøveform a (1 times forberedelse) 104 85,2

 Prøveform b (24 timers forberedelse) 18 14,8

Total 122 100,0

Antal Procent

 I høj grad 20 16,1

 I nogen grad 62 50,0

 I mindre grad 31 25,0

Slet ikke 11 8,9

Total 124 100,0

Antal Procent

 Ja, på afdelingsniveau 50 40,3

 Ja, blandt engelsklærerne 18 14,5

 Ja, på teamniveau 13 10,5

 Nej 43 34,7

Total 124 100,0

Antal Procent

I høj grad 78 63,9

I nogen grad 33 27,0

I mindre grad 9 7,4

Slet ikke 2 1,6

Total 122 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 4,2

I nogen grad 30 25,0

I mindre grad 52 43,3

Slet ikke 33 27,5

Total 120 100,0

Antal Procent

I høj grad 54 44,3

I nogen grad 39 32,0

I mindre grad 23 18,9

Slet ikke 6 4,9

Total 122 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 10,6

I nogen grad 42 34,1

I mindre grad 52 42,3

Slet ikke 16 13,0

Total 123 100,0

Hvilken prøveform er valgt for det pågældende hold?Hvilken prøveform er valgt for det pågældende hold?Hvilken prøveform er valgt for det pågældende hold?Hvilken prøveform er valgt for det pågældende hold?

 

I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen i den pågældende klasse?I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen i den pågældende klasse?I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen i den pågældende klasse?I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen i den pågældende klasse?

 

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

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: 

Internettet genereltInternettet genereltInternettet genereltInternettet generelt

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: 

Materialer fra EngelsklærerforeningenMaterialer fra EngelsklærerforeningenMaterialer fra EngelsklærerforeningenMaterialer fra Engelsklærerforeningen

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: 

Formaliseret samarbejde med dine fagkolleger på afdelingenFormaliseret samarbejde med dine fagkolleger på afdelingenFormaliseret samarbejde med dine fagkolleger på afdelingenFormaliseret samarbejde med dine fagkolleger på afdelingen

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: 

Formaliseret samarbejde med dine teamkolleger på afdelingenFormaliseret samarbejde med dine teamkolleger på afdelingenFormaliseret samarbejde med dine teamkolleger på afdelingenFormaliseret samarbejde med dine teamkolleger på afdelingen
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Antal Procent

I høj grad 55 44,7

I nogen grad 48 39,0

I mindre grad 17 13,8

Slet ikke 3 2,4

Total 123 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 0,8

I nogen grad 15 12,4

I mindre grad 35 28,9

Slet ikke 70 57,9

Total 121 100,0

Antal Procent

I høj grad 29 23,6

I nogen grad 62 50,4

I mindre grad 26 21,1

Slet ikke 6 4,9

Total 123 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 4,2

I nogen grad 18 15,0

I mindre grad 49 40,8

Slet ikke 48 40,0

Total 120 100,0

Antal Procent

I høj grad 68 55,3

I nogen grad 41 33,3

I mindre grad 11 8,9

Slet ikke 3 2,4

Total 123 100,0

Antal Procent

 Ja 35 29,2

 Nej 85 70,8

Total 120 100,0

Antal Procent

Enig 12 9,7

Overvejende enig 45 36,3

Overvejende uenig 57 46,0

Uenig 10 8,1

Total 124 100,0

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: 

LærebøgerLærebøgerLærebøgerLærebøger

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: 

EfteruddannelseskurserEfteruddannelseskurserEfteruddannelseskurserEfteruddannelseskurser

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: 

UndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningen

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Fagets Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Fagets Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Fagets Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Fagets 

side på EMU’enside på EMU’enside på EMU’enside på EMU’en

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Uformel Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Uformel Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Uformel Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som engelsklærer efter reformen?: Uformel 

snak med kollegersnak med kollegersnak med kollegersnak med kolleger

 

Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende undervisningsvejledning?Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende undervisningsvejledning?Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende undervisningsvejledning?Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende undervisningsvejledning?

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den mundtlige prøveform har været styrende for min Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den mundtlige prøveform har været styrende for min Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den mundtlige prøveform har været styrende for min Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den mundtlige prøveform har været styrende for min 

undervisningundervisningundervisningundervisning
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Antal Procent

Enig 51 41,5

Overvejende enig 64 52,0

Overvejende uenig 8 6,5

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 7 5,8

Overvejende enig 51 42,1

Overvejende uenig 54 44,6

Uenig 9 7,4

Total 121 100,0

Antal Procent

 Ja 96 77,4

 Nej 28 22,6

Total 124 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 7 7,4

Ja, fylder mere end tidligere 47 50,0

Ja, fylder mindre end tidligere 9 9,6

Ja, fylder meget mindre end tidligere 3 3,2

Nej, fylder det samme som tidligere 28 29,8

Total 94 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 4 4,3

Ja, fylder mere end tidligere 28 30,1

Ja, fylder mindre end tidligere 2 2,2

Nej, fylder det samme som tidligere 59 63,4

Total 93 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 1 1,1

Ja, fylder mere end tidligere 8 8,4

Ja, fylder mindre end tidligere 30 31,6

Ja, fylder meget mindre end tidligere 4 4,2

Nej, fylder det samme som tidligere 52 54,7

Total 95 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 8 8,4

Ja, fylder mere end tidligere 33 34,7

Ja, fylder meget mindre end tidligere 1 1,1

Nej, fylder det samme som tidligere 53 55,8

Total 95 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den skriftlige prøveform har været styrende for min Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den skriftlige prøveform har været styrende for min Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den skriftlige prøveform har været styrende for min Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den skriftlige prøveform har været styrende for min 

undervisningundervisningundervisningundervisning

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Min undervisning har i højere grad været målstyret end Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Min undervisning har i højere grad været målstyret end Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Min undervisning har i højere grad været målstyret end Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Min undervisning har i højere grad været målstyret end 

indholdsstyretindholdsstyretindholdsstyretindholdsstyret

 

Har du tidligere undervist i engelsk A efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du tidligere undervist i engelsk A efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du tidligere undervist i engelsk A efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du tidligere undervist i engelsk A efter det fagbilag der var gældende før reformen?

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Elevernes Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Elevernes Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Elevernes Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Elevernes 

selvstændige problemorienterede arbejdeselvstændige problemorienterede arbejdeselvstændige problemorienterede arbejdeselvstændige problemorienterede arbejde

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Gruppearbejde, fx Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Gruppearbejde, fx Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Gruppearbejde, fx Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Gruppearbejde, fx 

pararbejde, uformelt gruppearbejde, m.m.pararbejde, uformelt gruppearbejde, m.m.pararbejde, uformelt gruppearbejde, m.m.pararbejde, uformelt gruppearbejde, m.m.

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Lærerstyret Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Lærerstyret Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Lærerstyret Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Lærerstyret 

undervisningundervisningundervisningundervisning

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Inddragelse af it som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Inddragelse af it som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Inddragelse af it som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Inddragelse af it som 

værktøjværktøjværktøjværktøj
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Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 5 5,3

Ja, fylder mere end tidligere 36 37,9

Ja, fylder mindre end tidligere 3 3,2

Ja, fylder meget mindre end tidligere 1 1,1

Nej, fylder det samme som tidligere 50 52,6

Total 95 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 6 6,3

Ja, fylder mere end tidligere 38 39,6

Ja, fylder mindre end tidligere 7 7,3

Ja, fylder meget mindre end tidligere 2 2,1

Nej, fylder det samme som tidligere 43 44,8

Total 96 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 3 3,2

Ja, fylder mere end tidligere 41 43,2

Ja, fylder mindre end tidligere 6 6,3

Nej, fylder det samme som tidligere 45 47,4

Total 95 100,0

Antal Procent

 Ja, eleverne taler mere dansk efter reformen 26 27,1

 Ja, eleverne taler mindre dansk efter reformen
5 5,2

 Nej, der er ingen forskel 65 67,7

Total 96 100,0

Antal Procent

Enig 26 21,1

Overvejende enig 83 67,5

Overvejende uenig 10 8,1

Uenig 4 3,3

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 28 23,0

Overvejende enig 82 67,2

Overvejende uenig 11 9,0

Uenig 1 0,8

Total 122 100,0

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som 

støtte for tekstarbejdetstøtte for tekstarbejdetstøtte for tekstarbejdetstøtte for tekstarbejdet

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Skriftlighed som 

selvstændig disciplinselvstændig disciplinselvstændig disciplinselvstændig disciplin

 

Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Arbejdsformer med Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Arbejdsformer med Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Arbejdsformer med Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i engelsk A med hensyn til følgende?: Arbejdsformer med 

fokus på skriveprocessen.fokus på skriveprocessen.fokus på skriveprocessen.fokus på skriveprocessen.
 

Vurderer du at eleverne efter reformen taler mere eller mindre dansk i undervisningen end før reformen?Vurderer du at eleverne efter reformen taler mere eller mindre dansk i undervisningen end før reformen?Vurderer du at eleverne efter reformen taler mere eller mindre dansk i undervisningen end før reformen?Vurderer du at eleverne efter reformen taler mere eller mindre dansk i undervisningen end før reformen?

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i 

læreplanen for engelsk A på hhx?: Indholdet af kernestoffet er afgrænset hensigtsmæssigtlæreplanen for engelsk A på hhx?: Indholdet af kernestoffet er afgrænset hensigtsmæssigtlæreplanen for engelsk A på hhx?: Indholdet af kernestoffet er afgrænset hensigtsmæssigtlæreplanen for engelsk A på hhx?: Indholdet af kernestoffet er afgrænset hensigtsmæssigt

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i 

læreplanen for engelsk A på hhx?: Omfanget af kernestoffet er passendelæreplanen for engelsk A på hhx?: Omfanget af kernestoffet er passendelæreplanen for engelsk A på hhx?: Omfanget af kernestoffet er passendelæreplanen for engelsk A på hhx?: Omfanget af kernestoffet er passende
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Antal Procent

Enig 43 35,0

Overvejende enig 47 38,2

Overvejende uenig 29 23,6

Uenig 4 3,3

Total 123 100,0

Antal Procent

Enig 47 38,5

Overvejende enig 39 32,0

Overvejende uenig 33 27,0

Uenig 3 2,5

Total 122 100,0

Antal Procent

Enig 40 32,5

Overvejende enig 38 30,9

Overvejende uenig 35 28,5

Uenig 10 8,1

Total 123 100,0

Spørgsmål til censorer

Mundtlig eksamen

Antal Procent

 Prøveform A (1 times forberedelse) 42 79,2

 Prøveform B (24 timers forberedelse) 11 20,8

Total 53 100,0

Antal Procent

Enig 30 57,7

Overvejende enig 14 26,9

Overvejende uenig 7 13,5

Uenig 1 1,9

Total 52 100,0

Antal Procent

Enig 31 58,5

Overvejende enig 15 28,3

Overvejende uenig 4 7,5

Uenig 3 5,7

Total 53 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i 

læreplanen for engelsk A på hhx?: Ambitionsniveauet er for højt i læreplanens mållæreplanen for engelsk A på hhx?: Ambitionsniveauet er for højt i læreplanens mållæreplanen for engelsk A på hhx?: Ambitionsniveauet er for højt i læreplanens mållæreplanen for engelsk A på hhx?: Ambitionsniveauet er for højt i læreplanens mål

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i 

læreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig undervisningstidlæreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig undervisningstidlæreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig undervisningstidlæreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig undervisningstid

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn i forhold til indfrielsen af de faglige mål der er opstillet i 

læreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig elevtidlæreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig elevtidlæreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig elevtidlæreplanen for engelsk A på hhx?: Der er ikke tildelt tilstrækkelig elevtid

 

Hvilken prøveform blev anvendt på det pågældende hold?Hvilken prøveform blev anvendt på det pågældende hold?Hvilken prøveform blev anvendt på det pågældende hold?Hvilken prøveform blev anvendt på det pågældende hold?

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Jeg havde fået Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Jeg havde fået Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Jeg havde fået Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Jeg havde fået 

tilstrækkelig information om undervisningen før eksamentilstrækkelig information om undervisningen før eksamentilstrækkelig information om undervisningen før eksamentilstrækkelig information om undervisningen før eksamen

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: 

Undervisningsbeskrivelsen var tilstrækkeligt udfyldt til at jeg kunne udføre mit hverv som censorUndervisningsbeskrivelsen var tilstrækkeligt udfyldt til at jeg kunne udføre mit hverv som censorUndervisningsbeskrivelsen var tilstrækkeligt udfyldt til at jeg kunne udføre mit hverv som censorUndervisningsbeskrivelsen var tilstrækkeligt udfyldt til at jeg kunne udføre mit hverv som censor
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Antal Procent

Enig 21 40,4

Overvejende enig 17 32,7

Overvejende uenig 6 11,5

Uenig 8 15,4

Total 52 100,0

Antal Procent

Enig 36 85,7

Overvejende enig 6 14,3

Total 42 100,0

Antal Procent

Enig 24 57,1

Overvejende enig 17 40,5

Overvejende uenig 1 2,4

Total 42 100,0

Antal Procent

Enig 20 47,6

Overvejende enig 17 40,5

Overvejende uenig 4 9,5

Uenig 1 2,4

Total 42 100,0

Antal Procent

Enig 8 19,0

Overvejende enig 11 26,2

Overvejende uenig 19 45,2

Uenig 4 9,5

Total 42 100,0

Antal Procent

 For stort 1 2,4

 For lille 1 2,4

 Passende 40 95,2

Total 42 100,0

Antal Procent

 Eksaminandernes præsentation (5-7 minutter) 

fylder for meget
2 4,8

 Den efterfølgende samtale fylder for meget 7 16,7

 Fordelingen er passende 33 78,6

Total 42 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: 

Undervisningsbeskrivelsen skelnede mellem kernestof og supplerende stofUndervisningsbeskrivelsen skelnede mellem kernestof og supplerende stofUndervisningsbeskrivelsen skelnede mellem kernestof og supplerende stofUndervisningsbeskrivelsen skelnede mellem kernestof og supplerende stof

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte 

tekstmateriale relaterede til de læste emner i undervisningentekstmateriale relaterede til de læste emner i undervisningentekstmateriale relaterede til de læste emner i undervisningentekstmateriale relaterede til de læste emner i undervisningen

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af 

et indledende oplæg og en efterfølgende samtale om det ukendte tekstmateriale gav god mulighed for at et indledende oplæg og en efterfølgende samtale om det ukendte tekstmateriale gav god mulighed for at et indledende oplæg og en efterfølgende samtale om det ukendte tekstmateriale gav god mulighed for at et indledende oplæg og en efterfølgende samtale om det ukendte tekstmateriale gav god mulighed for at 

vurdere elevernes kompetencervurdere elevernes kompetencervurdere elevernes kompetencervurdere elevernes kompetencer

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever 

kunne drage fordel af at materialet var ukendtkunne drage fordel af at materialet var ukendtkunne drage fordel af at materialet var ukendtkunne drage fordel af at materialet var ukendt

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever 

kunne drage fordel af at materialet var ukendtkunne drage fordel af at materialet var ukendtkunne drage fordel af at materialet var ukendtkunne drage fordel af at materialet var ukendt

 

Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte 

tekstmateriale (ca. 5 normalsider)?tekstmateriale (ca. 5 normalsider)?tekstmateriale (ca. 5 normalsider)?tekstmateriale (ca. 5 normalsider)?

 

Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling 

mellem prøvens to dele?mellem prøvens to dele?mellem prøvens to dele?mellem prøvens to dele?
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Antal Procent

Enig 6 54,5

Overvejende enig 4 36,4

Overvejende uenig 1 9,1

Total 11 100,0

Antal Procent

Enig 3 27,3

Overvejende enig 6 54,5

Overvejende uenig 1 9,1

Uenig 1 9,1

Total 11 100,0

Antal Procent

Enig 1 10,0

Overvejende enig 3 30,0

Overvejende uenig 5 50,0

Uenig 1 10,0

Total 10 100,0

Antal Procent

Enig 4 36,4

Overvejende enig 7 63,6

Total 11 100,0

Antal Procent

Enig 5 45,5

Overvejende enig 5 45,5

Overvejende uenig 1 9,1

Total 11 100,0

Antal Procent

Enig 6 54,5

Overvejende enig 4 36,4

Overvejende uenig 1 9,1

Total 11 100,0

Antal Procent

Enig 4 36,4

Overvejende enig 7 63,6

Total 11 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Det ukendte 

tekstmateriale indeholdt forskelligartet tekstmaterialetekstmateriale indeholdt forskelligartet tekstmaterialetekstmateriale indeholdt forskelligartet tekstmaterialetekstmateriale indeholdt forskelligartet tekstmateriale

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminanderne Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminanderne Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminanderne Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminanderne 

havde generelt anvendt forberedelsestiden fornuftigthavde generelt anvendt forberedelsestiden fornuftigthavde generelt anvendt forberedelsestiden fornuftigthavde generelt anvendt forberedelsestiden fornuftigt

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminandernes Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminandernes Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminandernes Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Eksaminandernes 

præstationer ved prøven bar præg af at de havde modtaget hjælp i forberedelsestidenpræstationer ved prøven bar præg af at de havde modtaget hjælp i forberedelsestidenpræstationer ved prøven bar præg af at de havde modtaget hjælp i forberedelsestidenpræstationer ved prøven bar præg af at de havde modtaget hjælp i forberedelsestiden

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Kombinationen af 

en indledende præsentation og en efterfølgende samtale i prøvens 1. del gav god mulighed for at vurdere en indledende præsentation og en efterfølgende samtale i prøvens 1. del gav god mulighed for at vurdere en indledende præsentation og en efterfølgende samtale i prøvens 1. del gav god mulighed for at vurdere en indledende præsentation og en efterfølgende samtale i prøvens 1. del gav god mulighed for at vurdere 

eksaminandernes kompetencereksaminandernes kompetencereksaminandernes kompetencereksaminandernes kompetencer

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens 2. del Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens 2. del Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens 2. del Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens 2. del 

(eksamination i en ukendt tekst på 1 side) gav god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencer(eksamination i en ukendt tekst på 1 side) gav god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencer(eksamination i en ukendt tekst på 1 side) gav god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencer(eksamination i en ukendt tekst på 1 side) gav god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencer

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens to dele gav Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens to dele gav Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens to dele gav Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: Prøvens to dele gav 

til sammen god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencertil sammen god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencertil sammen god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencertil sammen god mulighed for at vurdere eksaminandernes kompetencer

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever 

kunne drage fordel af den lange forberedelsestidkunne drage fordel af den lange forberedelsestidkunne drage fordel af den lange forberedelsestidkunne drage fordel af den lange forberedelsestid
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Antal Procent

Enig 6 54,5

Overvejende enig 2 18,2

Overvejende uenig 3 27,3

Total 11 100,0

Antal Procent

Enig 4 36,4

Overvejende enig 5 45,5

Overvejende uenig 2 18,2

Total 11 100,0

Antal Procent

Overvejende enig 1 9,1

Overvejende uenig 9 81,8

Uenig 1 9,1

Total 11 100,0

Antal Procent

 For stort 3 27,3

 Passende 8 72,7

Total 11 100,0

Antal Procent

 1. del fylder for meget (2/3) 1 9,1

 2. del fylder for meget (1/3) 2 18,2

 Forholdet er passende 8 72,7

Total 11 100,0

Antal Procent

 Ja 10 90,9

 Nej 1 9,1

Total 11 100,0

Antal Procent

 Ingen 27 50,9

 1-20 % 9 17,0

 21-40 % 2 3,8

 41-60 % 3 5,7

 Mere end 60 % 12 22,6

Total 53 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever 

kunne drage fordel af den lange forberedelsestidkunne drage fordel af den lange forberedelsestidkunne drage fordel af den lange forberedelsestidkunne drage fordel af den lange forberedelsestid

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De dygtige elever 

kunne drage fordel af prøvens 2. delkunne drage fordel af prøvens 2. delkunne drage fordel af prøvens 2. delkunne drage fordel af prøvens 2. del

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold?: De svagere elever 

kunne drage fordel af prøvens 2. delkunne drage fordel af prøvens 2. delkunne drage fordel af prøvens 2. delkunne drage fordel af prøvens 2. del

 

Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - omfanget af det ukendte 

tekstmateriale (10-15 normalsider) ?tekstmateriale (10-15 normalsider) ?tekstmateriale (10-15 normalsider) ?tekstmateriale (10-15 normalsider) ?

 

Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling Hvordan oplever du - på baggrund af erfaringerne med det pågældende hold - den tidsmæssige fordeling 

mellem prøvens to dele?mellem prøvens to dele?mellem prøvens to dele?mellem prøvens to dele?

 

Omfattede det ukendte tekstmateriale et antal hjælpespørgsmål/en instruks?Omfattede det ukendte tekstmateriale et antal hjælpespørgsmål/en instruks?Omfattede det ukendte tekstmateriale et antal hjælpespørgsmål/en instruks?Omfattede det ukendte tekstmateriale et antal hjælpespørgsmål/en instruks?

 

Hvor mange af eksaminanderne på det pågældende hold anvendte Power Point eller lignende i forbindelse med Hvor mange af eksaminanderne på det pågældende hold anvendte Power Point eller lignende i forbindelse med Hvor mange af eksaminanderne på det pågældende hold anvendte Power Point eller lignende i forbindelse med Hvor mange af eksaminanderne på det pågældende hold anvendte Power Point eller lignende i forbindelse med 

eksaminationeneksaminationeneksaminationeneksaminationen
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Antal Procent

 Velforberedte 13 24,5

 Overvejende velforberedte 30 56,6

 Overvejende uforberedte 8 15,1

 Uforberedte 2 3,8

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 6 11,3

I nogen grad 34 64,2

I mindre grad 5 9,4

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 8 15,1

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 1,9

I nogen grad 20 37,7

I mindre grad 8 15,1

Slet ikke 2 3,8

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 22 41,5

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 11 20,8

I nogen grad 30 56,6

I mindre grad 9 17,0

Slet ikke 2 3,8

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 1,9

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 1,9

I nogen grad 20 37,7

I mindre grad 17 32,1

Slet ikke 4 7,5

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 11 20,8

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 8 15,1

I nogen grad 35 66,0

I mindre grad 7 13,2

Slet ikke 2 3,8

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 1,9

Total 53 100,0

Hvor velforberedte eller uforberedte virkede eksaminanderne generelt på de krav prøveformen indebærer?Hvor velforberedte eller uforberedte virkede eksaminanderne generelt på de krav prøveformen indebærer?Hvor velforberedte eller uforberedte virkede eksaminanderne generelt på de krav prøveformen indebærer?Hvor velforberedte eller uforberedte virkede eksaminanderne generelt på de krav prøveformen indebærer?

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at forstå I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at forstå I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at forstå I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at forstå 

varierede former for autentisk engelskvarierede former for autentisk engelskvarierede former for autentisk engelskvarierede former for autentisk engelsk

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende 

hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategierhensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategierhensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategierhensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at analysere, I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at analysere, I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at analysere, I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at analysere, 

fortolke og perspektivere teksterfortolke og perspektivere teksterfortolke og perspektivere teksterfortolke og perspektivere tekster

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende 

viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidlingviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidlingviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidlingviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidling

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende 

viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til 

analyse og perspektivering af aktuelle forholdanalyse og perspektivering af aktuelle forholdanalyse og perspektivering af aktuelle forholdanalyse og perspektivering af aktuelle forhold

 

23



Antal Procent

I nogen grad 12 22,6

I mindre grad 10 18,9

Slet ikke 3 5,7

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 28 52,8

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 14 26,4

I nogen grad 30 56,6

I mindre grad 7 13,2

Slet ikke 1 1,9

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 1,9

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 7,5

I nogen grad 36 67,9

I mindre grad 11 20,8

Slet ikke 1 1,9

Kan ikke vurderes på baggrund af prøven 1 1,9

Total 53 100,0

Antal Procent

Enig 5 50,0

Overvejende enig 5 50,0

Total 10 100,0

Antal Procent

Enig 3 37,5

Overvejende enig 3 37,5

Overvejende uenig 2 25,0

Total 8 100,0

Antal Procent

Enig 1 11,1

Overvejende enig 1 11,1

Overvejende uenig 3 33,3

Uenig 4 44,4

Total 9 100,0

Antal Procent

 Ja, eksaminander på prøveform a (1 times 

forberedelse) klarede sig generelt bedst
1 1,9

 Ja, eksaminander på prøveform b (24 timers 

forberedelse) klarede sig generelt bedst 5 9,4

 Nej, der var ingen systematiske forskelle 3 5,7

 Jeg har kun været censor under én prøveform
44 83,0

Total 53 100,0

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at anvende 

relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale 

sammenhængesammenhængesammenhængesammenhænge

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at redegøre I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at redegøre I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at redegøre I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at redegøre 

sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 

emneremneremneremner

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at annvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at annvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at annvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence til at annvende 

et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af et bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af 

grammatikkens hovedreglergrammatikkens hovedreglergrammatikkens hovedreglergrammatikkens hovedregler

 

Instruksen var generelt en god støtteInstruksen var generelt en god støtteInstruksen var generelt en god støtteInstruksen var generelt en god støtte

 

Instruksen var en god støtte for de svagere eleverInstruksen var en god støtte for de svagere eleverInstruksen var en god støtte for de svagere eleverInstruksen var en god støtte for de svagere elever

 

Instruksen begrænsede de dygtigere eleverInstruksen begrænsede de dygtigere eleverInstruksen begrænsede de dygtigere eleverInstruksen begrænsede de dygtigere elever

 

Peger dine censorerfaringer på at der er systematiske forskelle mellem elevernes præstationer afhængigt af den Peger dine censorerfaringer på at der er systematiske forskelle mellem elevernes præstationer afhængigt af den Peger dine censorerfaringer på at der er systematiske forskelle mellem elevernes præstationer afhængigt af den Peger dine censorerfaringer på at der er systematiske forskelle mellem elevernes præstationer afhængigt af den 

valgte prøveform ?valgte prøveform ?valgte prøveform ?valgte prøveform ?
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Antal Procent

 Lette 3 5,7

 Overvejende lette 32 60,4

 Overvejende svære 9 17,0

 Svære 2 3,8

 Ved ikke 7 13,2

Total 53 100,0

Antal Procent

 Lette 6 11,3

 Overvejende lette 36 67,9

 Overvejende svære 6 11,3

 Svære 1 1,9

 Ved ikke 4 7,5

Total 53 100,0

Antal Procent

 Ja 45 84,9

 Nej 8 15,1

Total 53 100,0

Antal Procent

 Ja, det var lettere 3 6,7

 Ja, det var sværere 1 2,2

 Nej, der var ingen forskel 41 91,1

Total 45 100,0

Antal Procent

 Den var større 9 20,0

 Den var mindre 7 15,6

 Den var uændret 29 64,4

Total 45 100,0

Antal Procent

 De var bedre i år 1 2,2

 De var ringere i år 13 28,9

Der var ingen forskel 31 68,9

Total 45 100,0

Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved prøven?Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved prøven?Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved prøven?Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere eksaminandernes præstationer ved prøven?

 

Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at vurdere eksaminandernes 

præstationer ved prøven.præstationer ved prøven.præstationer ved prøven.præstationer ved prøven.

 

Har du erfaring som mundtlig censor i engelsk A på hhx før reformen?Har du erfaring som mundtlig censor i engelsk A på hhx før reformen?Har du erfaring som mundtlig censor i engelsk A på hhx før reformen?Har du erfaring som mundtlig censor i engelsk A på hhx før reformen?

 

Var det lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen af præstationerne ved mundtlig eksamen i år Var det lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen af præstationerne ved mundtlig eksamen i år Var det lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen af præstationerne ved mundtlig eksamen i år Var det lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen af præstationerne ved mundtlig eksamen i år 

sammenlignet med tidligere?sammenlignet med tidligere?sammenlignet med tidligere?sammenlignet med tidligere?

 

Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer sammenlignet med tidligere?Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer sammenlignet med tidligere?Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer sammenlignet med tidligere?Hvordan oplevede du generelt set spredningen i eksaminandernes præstationer sammenlignet med tidligere?

 

Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?
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Skriftlig eksamen

Antal Procent

I høj grad 4 7,5

I nogen grad 38 71,7

I mindre grad 8 15,1

Kan ikke vurderes på baggrund af prøveformen 3 5,7

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 1,9

I nogen grad 20 37,7

I mindre grad 16 30,2

Slet ikke 1 1,9

Kan ikke vurderes på baggrund af prøveformen
15 28,3

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 3,8

I nogen grad 26 49,1

I mindre grad 18 34,0

Kan ikke vurderes på baggrund af prøveformen 7 13,2

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 5,7

I nogen grad 19 35,8

I mindre grad 22 41,5

Slet ikke 6 11,3

Kan ikke vurderes på baggrund af prøveformen 3 5,7

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 5,7

I nogen grad 34 64,2

I mindre grad 15 28,3

Kan ikke vurderes på baggrund af prøveformen 1 1,9

Total 53 100,0

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at forstå I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at forstå I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at forstå I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at forstå 

varierede former for autentisk engelskvarierede former for autentisk engelskvarierede former for autentisk engelskvarierede former for autentisk engelsk

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende 

hensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategierhensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategierhensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategierhensigtsmæssige læsestrategier og sprogindlæringsstrategier

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at analysere, I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at analysere, I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at analysere, I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at analysere, 

fortolke og perspektivere teksterfortolke og perspektivere teksterfortolke og perspektivere teksterfortolke og perspektivere tekster

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende 

viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidlingviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidlingviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidlingviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidling

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende 

viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA til 

analyse og perspektivering af aktuelle forholdanalyse og perspektivering af aktuelle forholdanalyse og perspektivering af aktuelle forholdanalyse og perspektivering af aktuelle forhold
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Antal Procent

I nogen grad 18 34,6

I mindre grad 8 15,4

Slet ikke 3 5,8

Kan ikke vurderes på baggrund af prøveformen
23 44,2

Total 52 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 3,9

I nogen grad 15 29,4

I mindre grad 5 9,8

Kan ikke vurderes på baggrund af prøveformen
29 56,9

Total 51 100,0

Antal Procent

I høj grad 9 17,0

I nogen grad 38 71,7

I mindre grad 6 11,3

Total 53 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 9,4

I nogen grad 29 54,7

I mindre grad 18 34,0

Slet ikke 1 1,9

Total 53 100,0

Antal Procent

 Prøvens første del  fyldte for meget 13 25,5

 Der var en god balance mellem første og anden 

del
37 72,5

 Prøvens anden del fyldte for meget 1 2,0

Total 51 100,0

Antal Procent

 10% 1. del/90 % 2. del 3 5,7

 20% 1. del/80 % 2. del 42 79,2

 30% 1. del/70 % 2. del 4 7,5

 40% 1. del/60 % 2. del 1 1,9

 70% 1. del/30 % 2. del 1 1,9

 80% 1. del/20 % 2. del 2 3,8

Total 53 100,0

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende 

relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale relevante hjælpemidler til erhvervelse, vurdering og formidling af ny viden om sprogområdet og globale 

sammenhængesammenhængesammenhængesammenhænge

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at redegøre I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at redegøre I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at redegøre I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at redegøre 

sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede sammenhængende for og deltage i samtale om almene, litterære, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede 

emneremneremneremner

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at formulere I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at formulere I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at formulere I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at formulere 

forskellige teksttyper skriftligt, herunder oversættelser, resumeer, interne og eksterne forretningsmeddelelser og forskellige teksttyper skriftligt, herunder oversættelser, resumeer, interne og eksterne forretningsmeddelelser og forskellige teksttyper skriftligt, herunder oversættelser, resumeer, interne og eksterne forretningsmeddelelser og forskellige teksttyper skriftligt, herunder oversættelser, resumeer, interne og eksterne forretningsmeddelelser og 

længere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emnerlængere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emnerlængere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emnerlængere, selvstændige fremstillinger af komplekse problemstillinger og emner

 

I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende et I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende et I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende et I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer?: Kompetence i at anvende et 

bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af bredt alment og fagligt ordforråd og en varieret syntaks i kombination med sikker beherskelse af 

grammatikkens hovedreglergrammatikkens hovedreglergrammatikkens hovedreglergrammatikkens hovedregler

 

Hvordan oplevede du balancen mellem de to elementer af den skriftlige prøve?Hvordan oplevede du balancen mellem de to elementer af den skriftlige prøve?Hvordan oplevede du balancen mellem de to elementer af den skriftlige prøve?Hvordan oplevede du balancen mellem de to elementer af den skriftlige prøve?

 

Hvordan vægtede du de to elementer i den samlede bedømmelse?Hvordan vægtede du de to elementer i den samlede bedømmelse?Hvordan vægtede du de to elementer i den samlede bedømmelse?Hvordan vægtede du de to elementer i den samlede bedømmelse?
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Antal Procent

Enig 4 7,5

Overvejende enig 11 20,8

Overvejende uenig 19 35,8

Uenig 19 35,8

Total 53 100,0

Antal Procent

Enig 6 11,5

Overvejende enig 28 53,8

Overvejende uenig 16 30,8

Uenig 2 3,8

Total 52 100,0

Antal Procent

 Lette 4 7,5

 Overvejende lette 32 60,4

 Overvejende svære 13 24,5

 Svære 4 7,5

Total 53 100,0

Antal Procent

 Lette 4 7,5

 Overvejende lette 37 69,8

 Overvejende svære 9 17,0

 Svære 1 1,9

 Ved ikke 2 3,8

Total 53 100,0

Antal Procent

 Ja 46 85,2

 Nej 8 14,8

Total 54 100,0

Antal Procent

 Det var vanskeligere 8 18,2

 Det var nemmere 4 9,1

 Der var ingen forskel. 32 72,7

Total 44 100,0

Antal Procent

 De var bedre i år 1 2,2

 De var ringere i år 17 37,0

Der var ingen forskel 28 60,9

Total 46 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den første del af den skriftlige prøve (sprogtest, 1 time uden Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den første del af den skriftlige prøve (sprogtest, 1 time uden Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den første del af den skriftlige prøve (sprogtest, 1 time uden Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Den første del af den skriftlige prøve (sprogtest, 1 time uden 

hjælpemidler) gør det lettere at give en retvisende bedømmelsehjælpemidler) gør det lettere at give en retvisende bedømmelsehjælpemidler) gør det lettere at give en retvisende bedømmelsehjælpemidler) gør det lettere at give en retvisende bedømmelse

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Eleverne var generelt forberedt på kravene til den skriftlige Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Eleverne var generelt forberedt på kravene til den skriftlige Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Eleverne var generelt forberedt på kravene til den skriftlige Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Eleverne var generelt forberedt på kravene til den skriftlige 

prøveprøveprøveprøve

 

Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere de skriftlige eksamensbesvarelser?Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere de skriftlige eksamensbesvarelser?Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere de skriftlige eksamensbesvarelser?Hvor lette eller svære var læreplanens mål at bruge til at vurdere de skriftlige eksamensbesvarelser?

 

Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at bedømme de skriftlige Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at bedømme de skriftlige Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at bedømme de skriftlige Hvor lette eller svære var læreplanens bedømmelseskriterier at bruge til at bedømme de skriftlige 

eksamensbesvarelser?eksamensbesvarelser?eksamensbesvarelser?eksamensbesvarelser?

 

Har du erfaring som skriftlig censor i engelsk A på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du erfaring som skriftlig censor i engelsk A på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du erfaring som skriftlig censor i engelsk A på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du erfaring som skriftlig censor i engelsk A på hhx efter det fagbilag der var gældende før reformen?

 

Var det vanskeligere eller lettere at nå til enighed om vurderingen af de skriftlige eksamensbesvarelser i år end Var det vanskeligere eller lettere at nå til enighed om vurderingen af de skriftlige eksamensbesvarelser i år end Var det vanskeligere eller lettere at nå til enighed om vurderingen af de skriftlige eksamensbesvarelser i år end Var det vanskeligere eller lettere at nå til enighed om vurderingen af de skriftlige eksamensbesvarelser i år end 

tidligere år?tidligere år?tidligere år?tidligere år?

 

Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?Hvordan vurderer du samlet set eksaminandernes sproglige færdigheder sammenlignet med tidligere?
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Antal Procent

 Let 3 2,4

 Overvejende let 77 60,6

 Overvejende svært 44 34,6

 Svært 3 2,4

Total 127 100,0

Spørgsmål til lærere og censorer
Videregående uddannelse

Antal Procent

I høj grad 80 62,5

I nogen grad 47 36,7

I mindre grad 1 0,8

Total 128 100,0

Antal Procent

I høj grad 24 19,2

I nogen grad 71 56,8

I mindre grad 28 22,4

Slet ikke 2 1,6

Total 125 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 4,1

I nogen grad 30 24,6

I mindre grad 76 62,3

Slet ikke 11 9,0

Total 122 100,0

Antal

 Tale engelsk 48

Antal

 Forstå mundtlig engelsk 9

Antal

 Skrive engelsk 52

Hvor let eller svært vurderer du alt i alt ud fra dine generelle erfaringer at det er at indfri formålet fra Hvor let eller svært vurderer du alt i alt ud fra dine generelle erfaringer at det er at indfri formålet fra Hvor let eller svært vurderer du alt i alt ud fra dine generelle erfaringer at det er at indfri formålet fra Hvor let eller svært vurderer du alt i alt ud fra dine generelle erfaringer at det er at indfri formålet fra 

læreplanen for engelsk A på hhx?læreplanen for engelsk A på hhx?læreplanen for engelsk A på hhx?læreplanen for engelsk A på hhx?

 

I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående merkantil I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående merkantil I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående merkantil I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående merkantil 

engelsk uddannelseengelsk uddannelseengelsk uddannelseengelsk uddannelse

 

I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående humanistisk I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående humanistisk I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående humanistisk I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående humanistisk 

engelsk uddannelseengelsk uddannelseengelsk uddannelseengelsk uddannelse

 

I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående teknisk I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående teknisk I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående teknisk I hvilken grad mener du at undervisningen i engelsk A på hhx ruster eleverne til: Videregående teknisk 

uddannelseuddannelseuddannelseuddannelse

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Tale engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Tale engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Tale engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Tale engelsk

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå mundtlig engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå mundtlig engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå mundtlig engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå mundtlig engelsk

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Skrive engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Skrive engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Skrive engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Skrive engelsk
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Antal

 Forstå skriftligt engelsk 28

Antal

 Oplæsning 1

132

Antal

 Interaktion i form af samtale og diskussion 56

Antal

 Ordforråd 39

Antal

 Fluency og korrekthed 51

Antal

 Redegørelse 7

Antal

 Analyse og fortolkning 56

Antal

 Vurdering og perspektivering 42

Antal

 Sprogbeskrivelseskompetence 4

Antal

 Kulturkendskab 31

Antal

 Læringskompetence 35

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå skriftligt engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå skriftligt engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå skriftligt engelskelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Forstå skriftligt engelsk

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Oplæsningelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Oplæsningelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Oplæsningelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Oplæsning

 

Total

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Interaktion i form af samtale og diskussionelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Interaktion i form af samtale og diskussionelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Interaktion i form af samtale og diskussionelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Interaktion i form af samtale og diskussion

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Ordforrådelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Ordforrådelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Ordforrådelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Ordforråd

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Fluency og korrekthedelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Fluency og korrekthedelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Fluency og korrekthedelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Fluency og korrekthed

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Redegørelseelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Redegørelseelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Redegørelseelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Redegørelse

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Analyse og fortolkningelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Analyse og fortolkningelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Analyse og fortolkningelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Analyse og fortolkning

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Vurdering og perspektiveringelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Vurdering og perspektiveringelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Vurdering og perspektiveringelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Vurdering og perspektivering

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Sprogbeskrivelseskompetenceelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Sprogbeskrivelseskompetenceelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Sprogbeskrivelseskompetenceelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Sprogbeskrivelseskompetence

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Kulturkendskabelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Kulturkendskabelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Kulturkendskabelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Kulturkendskab

 

Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke Hvis du kunne vælge frit, hvilke af nedenstående kompetencer ville du så prioritere med henblik på at styrke 

elevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Læringskompetenceelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Læringskompetenceelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Læringskompetenceelevernes generelle studiekompetence? (vælg 3) -  Læringskompetence
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Antal Procent

Enig 7 5,6

Overvejende enig 106 84,8

Overvejende uenig 10 8,0

Uenig 2 1,6

Total 125 100,0

Antal Procent

Enig 16 12,6

Overvejende enig 99 78,0

Overvejende uenig 11 8,7

Uenig 1 0,8

Total 127 100,0

Antal Procent

Enig 17 13,3

Overvejende enig 95 74,2

Overvejende uenig 13 10,2

Uenig 3 2,3

Total 128 100,0

Antal Procent

Enig 11 8,6

Overvejende enig 102 79,7

Overvejende uenig 13 10,2

Uenig 2 1,6

Total 128 100,0

Antal Procent

Enig 8 6,3

Overvejende enig 103 81,1

Overvejende uenig 14 11,0

Uenig 2 1,6

Total 127 100,0

Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for engelsk A på hhx?: Læreplanen er Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for engelsk A på hhx?: Læreplanen er Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for engelsk A på hhx?: Læreplanen er Hvor enig eller uenig er du generelt i følgende udsagn om læreplanen for engelsk A på hhx?: Læreplanen er 

god og fagligt fyldestgørendegod og fagligt fyldestgørendegod og fagligt fyldestgørendegod og fagligt fyldestgørende

 

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

sammenhæng mellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanensammenhæng mellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanensammenhæng mellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanensammenhæng mellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanen

 

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

sammenhæng mellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanen

 

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

sammenhæng mellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanen

 

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

sammenhæng mellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanensammenhæng mellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanen
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