
   

Spørgeskemaundersøgelse blandt 
lærere og censorer 
Bilag til evaluering af historie på stx 

 

 

DANMARKS 

EVALUERINGSINSTITUT 

 



IndledningIndledningIndledningIndledning    
 

Dette bilag til EVA’s evaluering af historie på stx 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

Har du i dette skoleår undervist i historie på stx efter den gældende læreplan i en eller flere afgangs-klasser?Har du i dette skoleår undervist i historie på stx efter den gældende læreplan i en eller flere afgangs-klasser?Har du i dette skoleår undervist i historie på stx efter den gældende læreplan i en eller flere afgangs-klasser?Har du i dette skoleår undervist i historie på stx efter den gældende læreplan i en eller flere afgangs-klasser?

 Antal Procent

Ja 339 98,5

Nej 5 1,5

Total 344 100,0

 

Har du været/skal du være mundtlig censor i historie på stx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være mundtlig censor i historie på stx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være mundtlig censor i historie på stx efter den gældende læreplan i indeværende Har du været/skal du være mundtlig censor i historie på stx efter den gældende læreplan i indeværende 

eksamenstermin?eksamenstermin?eksamenstermin?eksamenstermin?

 Antal Procent

Ja 177 41,5

Nej 249 58,5

Total 426 100,0

 

 

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?

Antal Procent

3 år eller derunder 42 10,0

4-9 år 75 17,8

10-15 år 48 11,4

over 15 år 256 60,8

Total 421 100,0

 

Er du startet på pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?Er du startet på pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?Er du startet på pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?Er du startet på pædagogikum i skoleåret 2005/2006 eller senere?

 Antal Procent

Ja 41 10,7

Nej 341 89,3

Total 382 100,0

 

 

Hvilke andre fag på stx har du undervisningskompetence i end historie? (Sæt gerne flere markeringer) Hvilke andre fag på stx har du undervisningskompetence i end historie? (Sæt gerne flere markeringer) Hvilke andre fag på stx har du undervisningskompetence i end historie? (Sæt gerne flere markeringer) Hvilke andre fag på stx har du undervisningskompetence i end historie? (Sæt gerne flere markeringer) 

Antal

Samfundsfag 58

Dansk 59

Fremmedsprog 78

Oldtidskundskab 43

Religion 37

Ingen 7

 Andre 172

Spørgsmål til lærere

Faglige mål

Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas 

historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling 

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

 

Den ny læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor klart eller Den ny læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor klart eller Den ny læreplan rummer en række faglige mål som er beskrevet nedenfor. Angiv venligst for hvert mål hvor klart eller Den ny 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 undervisningen så eleverne uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge undervisningen så eleverne uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge undervisningen så eleverne uklart det er formuleret i læreplanen, og hvor let eller svært det har været at tilrettelægge undervisningen så eleverne 

kan indfri målene. kan indfri målene. kan indfri målene. kan indfri målene. 

 Antal Procent

Klart 126 37,6

Overvejende klart 164 49,0

Overvejende uklart 36 10,7

Uklart 9 2,7

Total 335 100,0

 

3



 

Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas 

historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling historie og verdenshistorien, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling 

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

Antal Procent

Let 62 19,6

Overvejende let 139 44,0

Overvejende svært 81 25,6

Svært 34 10,8

Total 316 100,0

 

Eleverne skal kunne: dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor klart eller uklart vurderer du at de Eleverne skal kunne: dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor klart eller uklart vurderer du at de Eleverne skal kunne: dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor klart eller uklart vurderer du at de Eleverne skal kunne: dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor klart eller uklart vurderer du at de 

enkelte mål i læreplanen er formuleret?enkelte mål i læreplanen er formuleret?enkelte mål i læreplanen er formuleret?enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 Antal Procent

Klart 137 41,0

Overvejende klart 150 44,9

Overvejende uklart 40 12,0

Uklart 7 2,1

Total 334 100,0

 

 

Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor let eller svært vurderer du at det er at Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor let eller svært vurderer du at det er at Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor let eller svært vurderer du at det er at Eleverne skal kunne: Dokumentere viden om forskellige samfundsformer - Hvor let eller svært vurderer du at det er at 

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

Antal Procent

Let 81 25,9

Overvejende let 154 49,2

Overvejende svært 60 19,2

Svært 18 5,8

Total 313 100,0

 

Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor klart eller uklart Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor klart eller uklart Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor klart eller uklart Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor klart eller uklart 

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

 Antal Procent

Klart 106 31,9

Overvejende klart 145 43,7

Overvejende uklart 68 20,5

Uklart 13 3,9

Total 332 100,0

 

 

Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor let eller svært Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor let eller svært Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor let eller svært Eleverne skal kunne: Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid - Hvor let eller svært 

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

Antal Procent

Let 48 15,4

Overvejende let 99 31,7

Overvejende svært 129 41,3

Svært 36 11,5

Total 312 100,0

 

Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor klart Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor klart Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor klart Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor klart 

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

 Antal Procent

Klart 60 18,1

Overvejende klart 142 42,9

Overvejende uklart 107 32,3

Uklart 22 6,6

Total 331 100,0
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Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor let eller Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor let eller Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor let eller Eleverne skal kunne: Analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne - Hvor let eller 

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

Antal Procent

Let 17 5,4

Overvejende let 116 37,1

Overvejende svært 136 43,5

Svært 44 14,1

Total 313 100,0

 

Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor klart Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor klart Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor klart Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor klart 

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

 Antal Procent

Klart 56 17,0

Overvejende klart 135 41,0

Overvejende uklart 103 31,3

Uklart 35 10,6

Total 329 100,0

 

 

Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor let eller Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor let eller Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor let eller Eleverne skal kunne: Analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum - Hvor let eller 

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

Antal Procent

Let 20 6,4

Overvejende let 104 33,1

Overvejende svært 137 43,6

Svært 53 16,9

Total 314 100,0

 

Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor klart eller Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor klart eller Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor klart eller Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor klart eller 

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

 Antal Procent

Klart 112 33,7

Overvejende klart 166 50,0

Overvejende uklart 40 12,0

Uklart 14 4,2

Total 332 100,0

 

 

Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor let eller svært Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor let eller svært Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor let eller svært Eleverne skal kunne: Forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper - Hvor let eller svært 

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

Antal Procent

Let 51 16,3

Overvejende let 135 43,3

Overvejende svært 93 29,8

Svært 33 10,6

Total 312 100,0

 

Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - 

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

 Antal Procent

Klart 117 36,0

Overvejende klart 154 47,4

Overvejende uklart 46 14,2

Uklart 8 2,5

Total 325 100,0

 

5



 

Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - Eleverne skal kunne: Forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår - 

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

Antal Procent

Let 77 24,8

Overvejende let 143 46,1

Overvejende svært 69 22,3

Svært 21 6,8

Total 310 100,0

 

Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor klart eller uklart vurderer Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor klart eller uklart vurderer Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor klart eller uklart vurderer Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor klart eller uklart vurderer 

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

 Antal Procent

Klart 71 21,7

Overvejende klart 125 38,2

Overvejende uklart 90 27,5

Uklart 41 12,5

Total 327 100,0

 

 

Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor let eller svært vurderer du Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor let eller svært vurderer du Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor let eller svært vurderer du Eleverne skal kunne: Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende - Hvor let eller svært vurderer du 

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

Antal Procent

Let 34 10,9

Overvejende let 84 27,0

Overvejende svært 134 43,1

Svært 59 19,0

Total 311 100,0

 

Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at 

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

 Antal Procent

Klart 119 36,0

Overvejende klart 149 45,0

Overvejende uklart 44 13,3

Uklart 19 5,7

Total 331 100,0

 

 

Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det Eleverne skal kunne: Indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det 

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

Antal Procent

Let 49 15,7

Overvejende let 126 40,3

Overvejende svært 93 29,7

Svært 45 14,4

Total 313 100,0

 

Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til 

eksempler på brug af fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?eksempler på brug af fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?eksempler på brug af fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?eksempler på brug af fortiden - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?

 Antal Procent

Klart 158 47,9

Overvejende klart 132 40,0

Overvejende uklart 29 8,8

Uklart 11 3,3

Total 330 100,0
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Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til Eleverne skal kunne: Bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til 

eksempler på brug af fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan eksempler på brug af fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan eksempler på brug af fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan eksempler på brug af fortiden - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen så eleverne kan 

indfri de enkelte mål?indfri de enkelte mål?indfri de enkelte mål?indfri de enkelte mål?

Antal Procent

Let 105 33,2

Overvejende let 128 40,5

Overvejende svært 64 20,3

Svært 19 6,0

Total 316 100,0

 

På hvilket niveau har den pågældende klasse haft samfundsfag?På hvilket niveau har den pågældende klasse haft samfundsfag?På hvilket niveau har den pågældende klasse haft samfundsfag?På hvilket niveau har den pågældende klasse haft samfundsfag?
 Antal Procent

 A-niveau 72 21,9

 B-niveau 46 14,0

 C-niveau 124 37,7

 Klassen består af flere studieretninger med 

samfundsfag på forskellige niveauer
87 26,4

Total 329 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Afbrydelser i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Afbrydelser i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Afbrydelser i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Afbrydelser i 

historieundervisningen har forringet muligheden for at nå de faglige målhistorieundervisningen har forringet muligheden for at nå de faglige målhistorieundervisningen har forringet muligheden for at nå de faglige målhistorieundervisningen har forringet muligheden for at nå de faglige mål

 

 

Antal Procent

Enig 205 61,4

Overvejende enig 86 25,7

Overvejende uenig 25 7,5

Uenig 14 4,2

Ved ikke 4 1,2

Total 334 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Elevernes Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Elevernes Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Elevernes Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Elevernes 

forudsætninger fra folkeskolen var generelt godeforudsætninger fra folkeskolen var generelt godeforudsætninger fra folkeskolen var generelt godeforudsætninger fra folkeskolen var generelt gode

 Antal Procent

Enig 9 2,7

Overvejende enig 56 17,0

Overvejende uenig 128 38,8

Uenig 97 29,4

Ved ikke 40 12,1

Total 330 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Variationen i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Variationen i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Variationen i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Variationen i 

elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige målelevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige målelevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige målelevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige mål

 

 

Antal Procent

Enig 38 11,4

Overvejende enig 113 33,8

Overvejende uenig 103 30,8

Uenig 42 12,6

Ved ikke 38 11,4

Total 334 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg har Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg har Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg har Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg har 

kunnet udnytte at der i andre fag på stx indgår en historisk dimensionkunnet udnytte at der i andre fag på stx indgår en historisk dimensionkunnet udnytte at der i andre fag på stx indgår en historisk dimensionkunnet udnytte at der i andre fag på stx indgår en historisk dimension

 Antal Procent

Enig 28 8,4

Overvejende enig 104 31,1

Overvejende uenig 104 31,1

Uenig 91 27,2

Ved ikke 7 2,1

Total 334 100,0

 

7



Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg blev nødt Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg blev nødt Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg blev nødt Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Jeg blev nødt 

til at undervise eleverne i kernestof fra lærerplanen i samfundsfag C for at nå målene for historietil at undervise eleverne i kernestof fra lærerplanen i samfundsfag C for at nå målene for historietil at undervise eleverne i kernestof fra lærerplanen i samfundsfag C for at nå målene for historietil at undervise eleverne i kernestof fra lærerplanen i samfundsfag C for at nå målene for historie

 Antal Procent

Enig 67 20,2

Overvejende enig 77 23,3

Overvejende uenig 65 19,6

Uenig 101 30,5

Ved ikke 21 6,3

Total 331 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Som Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Som Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Som Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Som 

historielærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at dække de faglige mål i læreplanenhistorielærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at dække de faglige mål i læreplanenhistorielærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at dække de faglige mål i læreplanenhistorielærer føler jeg mig godt rustet i forhold til at dække de faglige mål i læreplanen

 Antal Procent

Enig 131 39,2

Overvejende enig 147 44,0

Overvejende uenig 30 9,0

Uenig 20 6,0

Ved ikke 6 1,8

Total 334 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: 

Undervisningen har i højere grad været målstyret end indholdsstyretUndervisningen har i højere grad været målstyret end indholdsstyretUndervisningen har i højere grad været målstyret end indholdsstyretUndervisningen har i højere grad været målstyret end indholdsstyret

 

 

Antal Procent

Enig 77 23,1

Overvejende enig 129 38,7

Overvejende uenig 72 21,6

Uenig 29 8,7

Ved ikke 26 7,8

Total 333 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Målene har Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Målene har Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Målene har Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer med den pågældende klasse i følgende udsagn: Målene har 

bidraget til en større forståelse af historiefagets identitet hos elevernebidraget til en større forståelse af historiefagets identitet hos elevernebidraget til en større forståelse af historiefagets identitet hos elevernebidraget til en større forståelse af historiefagets identitet hos eleverne

 Antal Procent

Enig 14 4,2

Overvejende enig 85 25,4

Overvejende uenig 92 27,5

Uenig 113 33,8

Ved ikke 30 9,0

Total 334 100,0

Kernestof og supplerende stof

Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: Indtil 1453Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: Indtil 1453Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: Indtil 1453Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: Indtil 1453

 

 

Antal Procent

Mindre end 11 klokketimer 15 4,5

11-13 klokketimer 64 19,3

14-17 klokketimer 76 22,9

Mere end 17 klokketimer 124 37,3

Har ikke selv undervist klassen i denne periode 53 16,0

Total 332 100,0

 

Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1453-1776Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1453-1776Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1453-1776Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1453-1776

 Antal Procent

Mindre end 11 klokketimer 23 7,0

11-13 klokketimer 59 17,9

14-17 klokketimer 116 35,2

Mere end 17 klokketimer 101 30,6

Har ikke selv undervist klassen i denne periode 31 9,4

Total 330 100,0
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Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1776-1914Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1776-1914Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1776-1914Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1776-1914

 Antal Procent

Mindre end 11 klokketimer 10 3,0

11-13 klokketimer 27 8,2

14-17 klokketimer 68 20,5

Mere end 17 klokketimer 202 61,0

Har ikke selv undervist klassen i denne periode 24 7,3

Total 331 100,0

 

Hvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1989 til i dagHvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1989 til i dagHvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1989 til i dagHvor lang tid har du anvendt på hver enkelt del af kernestoffet i den pågældende klasse: 1989 til i dag

 Antal Procent

Mindre end 11 klokketimer 28 8,5

11-13 klokketimer 43 13,0

14-17 klokketimer 59 17,9

Mere end 17 klokketimer 197 59,7

Har ikke selv undervist klassen i denne periode 3 0,9

Total 330 100,0

Hvor lang tid har du anvendt på perioden 1914-1989?Hvor lang tid har du anvendt på perioden 1914-1989?Hvor lang tid har du anvendt på perioden 1914-1989?Hvor lang tid har du anvendt på perioden 1914-1989?

 

 

Antal Procent

 Mindre end 22 klokketimer 20 6,1

 22-27 klokketimer 79 23,9

 28-34 klokketimer 103 31,2

 Mere end 34 klokketimer 121 36,7

 Har ikke selv undervist klassen i denne periode 7 2,1

Total 330 100,0

 

Hvor lang tid har du anvendt på kronologiforløbet i på sidste år?Hvor lang tid har du anvendt på kronologiforløbet i på sidste år?Hvor lang tid har du anvendt på kronologiforløbet i på sidste år?Hvor lang tid har du anvendt på kronologiforløbet i på sidste år?

 Antal Procent

 Mindre end 5 klokketimer 105 32,1

 5-9 klokketimer 152 46,5

 10-15 klokketimer 56 17,1

 Mere end 15 klokketimer 14 4,3

Total 327 100,0

I hvilken grad oplever du at kronologiforløbet på sidste år har bidraget til elevernes målopfyldelse i forhold til I hvilken grad oplever du at kronologiforløbet på sidste år har bidraget til elevernes målopfyldelse i forhold til I hvilken grad oplever du at kronologiforløbet på sidste år har bidraget til elevernes målopfyldelse i forhold til I hvilken grad oplever du at kronologiforløbet på sidste år har bidraget til elevernes målopfyldelse i forhold til 

læreplanens mål?læreplanens mål?læreplanens mål?læreplanens mål?

 

 

Antal Procent

 I høj grad 31 9,3

 I nogen grad 128 38,2

 I mindre grad 120 35,8

 Slet ikke 56 16,7

Total 335 100,0

 

På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen i den pågældende klasse?På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen i den pågældende klasse?På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen i den pågældende klasse?På hvilken måde er arbejdet med det supplerende stof indgået i undervisningen i den pågældende klasse?

 Antal Procent

Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som 

uddybninger af kernestoffet
161 48,3

Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som 

selvstændige emner
55 16,5

Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt 

som uddybninger af kernestoffet og som selvstændige 

emner
95 28,5

Jeg har ikke arbejdet med supplerende stof 22 6,6

Total 333 100,0
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Flerfagligt samspil

For første årgang efter reformen gjaldt at 20 % af uddannelsestiden i grundforløbet og 10 % i studieretningsforløbet For første årgang efter reformen gjaldt at 20 % af uddannelsestiden i grundforløbet og 10 % i studieretningsforløbet For første årgang efter reformen gjaldt at 20 % af uddannelsestiden i grundforløbet og 10 % i studieretningsforløbet For første årgang efter reformen gjaldt at 20 % af uddannelsestiden i grundforløbet og 10 % i studieretningsforløbet 

skulle bruges til almen studieforberedelse (AT). I hvilket omfang vurderer du at historie i praksis er indgået i AT?skulle bruges til almen studieforberedelse (AT). I hvilket omfang vurderer du at historie i praksis er indgået i AT?skulle bruges til almen studieforberedelse (AT). I hvilket omfang vurderer du at historie i praksis er indgået i AT?skulle bruges til almen studieforberedelse (AT). I hvilket omfang vurderer du at historie i praksis er indgået i AT?

 Antal Procent

Mindre end de angivne procentsatser 49 14,8

Svarende til de angivne procentsatser 168 50,9

Mere end de angivne procentsatser 113 34,2

Total 330 100,0

 

Når historie i den pågældende klasse er indgået i AT, hvilket historiefagligt indhold er så især blevet dækket?Når historie i den pågældende klasse er indgået i AT, hvilket historiefagligt indhold er så især blevet dækket?Når historie i den pågældende klasse er indgået i AT, hvilket historiefagligt indhold er så især blevet dækket?Når historie i den pågældende klasse er indgået i AT, hvilket historiefagligt indhold er så især blevet dækket?

 Antal Procent

 Primært kernestof 66 20,0

 Primært supplerende stof 117 35,5

 Lige dele kernestof og supplerende stof 147 44,5

Total 330 100,0

Er historie i den pågældende klasse indgået i samarbejder omkring studieture?Er historie i den pågældende klasse indgået i samarbejder omkring studieture?Er historie i den pågældende klasse indgået i samarbejder omkring studieture?Er historie i den pågældende klasse indgået i samarbejder omkring studieture?

 

 

Antal Procent

Ja, i forbindelse med et AT-forløb 110 32,8

Ja, som særfag 86 25,7

Nej 124 37,0

Ved ikke 15 4,5

Total 335 100,0

 

I hvilken grad er historie indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder (AT, I hvilken grad er historie indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder (AT, I hvilken grad er historie indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder (AT, I hvilken grad er historie indgået i samspil med andre fag ud over i de formaliserede samarbejder (AT, 

studieretningsprojektet (SRP), dansk-historie-opgaven og det dansk-historie-faglige samspil på 1. år)?studieretningsprojektet (SRP), dansk-historie-opgaven og det dansk-historie-faglige samspil på 1. år)?studieretningsprojektet (SRP), dansk-historie-opgaven og det dansk-historie-faglige samspil på 1. år)?studieretningsprojektet (SRP), dansk-historie-opgaven og det dansk-historie-faglige samspil på 1. år)?

 Antal Procent

I høj grad 22 6,6

I nogen grad 65 19,6

I mindre grad 126 38,1

Slet ikke 118 35,6

Total 331 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: De øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det historiemæssige udbyttefagligt samspil: De øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det historiemæssige udbyttefagligt samspil: De øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det historiemæssige udbyttefagligt samspil: De øgede krav til samspil med andre fag har været givtige i forhold til det historiemæssige udbytte

 

 

Antal Procent

Enig 19 5,7

Overvejende enig 109 32,8

Overvejende uenig 104 31,3

Uenig 78 23,5

Ved ikke/Ikke besvaret 22 6,6

Total 332 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

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

studiekompetencerstudiekompetencerstudiekompetencerstudiekompetencer

 Antal Procent

Enig 28 8,4

Overvejende enig 123 36,9

Overvejende uenig 89 26,7

Uenig 66 19,8

Ved ikke/Ikke besvaret 27 8,1

Total 333 100,0
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Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Det obligatoriske dansk-historie-faglige samspil på 1. år er en positiv nyskabelsefagligt samspil: Det obligatoriske dansk-historie-faglige samspil på 1. år er en positiv nyskabelsefagligt samspil: Det obligatoriske dansk-historie-faglige samspil på 1. år er en positiv nyskabelsefagligt samspil: Det obligatoriske dansk-historie-faglige samspil på 1. år er en positiv nyskabelse

 Antal Procent

Enig 33 9,9

Overvejende enig 101 30,3

Overvejende uenig 80 24,0

Uenig 90 27,0

Ved ikke/Ikke besvaret 29 8,7

Total 333 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i grundforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i grundforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i grundforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i grundforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det 

historiefaglige udbyttehistoriefaglige udbyttehistoriefaglige udbyttehistoriefaglige udbytte

 Antal Procent

Enig 125 37,9

Overvejende enig 72 21,8

Overvejende uenig 55 16,7

Uenig 35 10,6

Ved ikke/Ikke besvaret 43 13,0

Total 330 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i studieretningsforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i studieretningsforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i studieretningsforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det fagligt samspil: Når historie er indgået i AT-forløb i studieretningsforløbet, har indsatsen været for stor i forhold til det 

historiefaglige udbyttehistoriefaglige udbyttehistoriefaglige udbyttehistoriefaglige udbytte

 

 

Antal Procent

Enig 81 24,5

Overvejende enig 88 26,6

Overvejende uenig 100 30,2

Uenig 41 12,4

Ved ikke/Ikke besvaret 21 6,3

Total 331 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Det har været let at få de historiefaglige mål i spil i samarbejdet med andre fag i AT-forløbenefagligt samspil: Det har været let at få de historiefaglige mål i spil i samarbejdet med andre fag i AT-forløbenefagligt samspil: Det har været let at få de historiefaglige mål i spil i samarbejdet med andre fag i AT-forløbenefagligt samspil: Det har været let at få de historiefaglige mål i spil i samarbejdet med andre fag i AT-forløbene

 Antal Procent

Enig 41 12,5

Overvejende enig 138 41,9

Overvejende uenig 79 24,0

Uenig 61 18,5

Ved ikke/Ikke besvaret 10 3,0

Total 329 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som humanistisk fag, har det været let for fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som humanistisk fag, har det været let for fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som humanistisk fag, har det været let for fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som humanistisk fag, har det været let for 

eleverne at få de historiefaglige mål i spileleverne at få de historiefaglige mål i spileleverne at få de historiefaglige mål i spileleverne at få de historiefaglige mål i spil

 

 

Antal Procent

Enig 43 13,2

Overvejende enig 154 47,4

Overvejende uenig 52 16,0

Uenig 48 14,8

Ved ikke/Ikke besvaret 28 8,6

Total 325 100,0
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Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som samfundsvidenskabeligt fag, har det fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som samfundsvidenskabeligt fag, har det fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som samfundsvidenskabeligt fag, har det fagligt samspil: Når historie er indgået i den afsluttende synopsisprøve i AT som samfundsvidenskabeligt fag, har det 

været let for eleverne at få de historiefaglige mål i spilværet let for eleverne at få de historiefaglige mål i spilværet let for eleverne at få de historiefaglige mål i spilværet let for eleverne at få de historiefaglige mål i spil

 Antal Procent

Enig 17 5,1

Overvejende enig 87 26,2

Overvejende uenig 84 25,3

Uenig 102 30,7

Ved ikke/Ikke besvaret 42 12,7

Total 332 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: I historieundervisningen kan jeg profitere af de AT-forløb hvor historie ikke indgårfagligt samspil: I historieundervisningen kan jeg profitere af de AT-forløb hvor historie ikke indgårfagligt samspil: I historieundervisningen kan jeg profitere af de AT-forløb hvor historie ikke indgårfagligt samspil: I historieundervisningen kan jeg profitere af de AT-forløb hvor historie ikke indgår

 

 

Antal Procent

Enig 5 1,5

Overvejende enig 24 7,3

Overvejende uenig 84 25,6

Uenig 182 55,5

Ved ikke/Ikke besvaret 33 10,1

Total 328 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Når historie er indgået i studieretningsprojektet, har det været let for eleverne at få de historiefaglige fagligt samspil: Når historie er indgået i studieretningsprojektet, har det været let for eleverne at få de historiefaglige fagligt samspil: Når historie er indgået i studieretningsprojektet, har det været let for eleverne at få de historiefaglige fagligt samspil: Når historie er indgået i studieretningsprojektet, har det været let for eleverne at få de historiefaglige 

mål i spilmål i spilmål i spilmål i spil

 Antal Procent

Enig 35 10,5

Overvejende enig 149 44,9

Overvejende uenig 68 20,5

Uenig 68 20,5

Ved ikke/Ikke besvaret 12 3,6

Total 332 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Når eleverne har valgt at skrive kombineret dansk-historie-opgave, har det været let for eleverne at få de fagligt samspil: Når eleverne har valgt at skrive kombineret dansk-historie-opgave, har det været let for eleverne at få de fagligt samspil: Når eleverne har valgt at skrive kombineret dansk-historie-opgave, har det været let for eleverne at få de fagligt samspil: Når eleverne har valgt at skrive kombineret dansk-historie-opgave, har det været let for eleverne at få de 

historiefaglige mål i spilhistoriefaglige mål i spilhistoriefaglige mål i spilhistoriefaglige mål i spil

 

 

Antal Procent

Enig 28 8,5

Overvejende enig 91 27,5

Overvejende uenig 68 20,5

Uenig 49 14,8

Ved ikke/Ikke besvaret 95 28,7

Total 331 100,0

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt fagligt samspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt fagligt samspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt fagligt samspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til de andre fag til at kunne indgå konstruktivt i flerfagligt 

samspilsamspilsamspilsamspil

 Antal Procent

Enig 17 5,1

Overvejende enig 61 18,4

Overvejende uenig 103 31,1

Uenig 121 36,6

Ved ikke/Ikke besvaret 29 8,8

Total 331 100,0
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Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer i den pågældende klasse i følgende udsagn i relation til 

fagligt samspil: Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til historiefaget til at kunne indgå fagligt samspil: Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til historiefaget til at kunne indgå fagligt samspil: Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til historiefaget til at kunne indgå fagligt samspil: Lærerne i de andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til historiefaget til at kunne indgå 

konstruktivt i flerfagligt samspil med historiekonstruktivt i flerfagligt samspil med historiekonstruktivt i flerfagligt samspil med historiekonstruktivt i flerfagligt samspil med historie

 Antal Procent

Enig 31 9,3

Overvejende enig 93 28,0

Overvejende uenig 106 31,9

Uenig 70 21,1

Ved ikke/Ikke besvaret 32 9,6

Total 332 100,0

 

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: DanskPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: DanskPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: DanskPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Dansk

 Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 131 40,4

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
48 14,8

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
34 10,5

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
25 7,7

Har ikke samarbejdet med faget 86 26,5

Total 324 100,0

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: SamfundsfagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: SamfundsfagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: SamfundsfagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Samfundsfag

 

 

Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 44 14,4

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
29 9,5

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
26 8,5

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
24 7,8

Har ikke samarbejdet med faget 183 59,8

Total 306 100,0

 

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: EngelskPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: EngelskPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: EngelskPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Engelsk

 Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 52 16,9

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
49 16,0

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
15 4,9

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
23 7,5

Har ikke samarbejdet med faget 168 54,7

Total 307 100,0

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Andre fremmedsprogPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Andre fremmedsprogPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Andre fremmedsprogPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Andre fremmedsprog

 

 

Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 22 7,3

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
27 8,9

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
4 1,3

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
19 6,3

Har ikke samarbejdet med faget 230 76,2

Total 302 100,0
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På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: OldtidskundskabPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: OldtidskundskabPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: OldtidskundskabPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Oldtidskundskab

 Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 31 10,5

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
13 4,4

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
11 3,7

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
12 4,1

Har ikke samarbejdet med faget 228 77,3

Total 295 100,0

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: ReligionPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: ReligionPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: ReligionPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Religion

 

 

Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 26 8,8

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
11 3,7

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
13 4,4

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
12 4,1

Har ikke samarbejdet med faget 234 79,1

Total 296 100,0

 

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: MatematikPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: MatematikPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: MatematikPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Matematik

 Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 33 10,9

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
9 3,0

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
3 1,0

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
25 8,3

Har ikke samarbejdet med faget 232 76,8

Total 302 100,0

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Naturvidenskabelige fagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Naturvidenskabelige fagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Naturvidenskabelige fagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Naturvidenskabelige fag

 

 

Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 44 14,3

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
19 6,2

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
4 1,3

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
18 5,9

Har ikke samarbejdet med faget 222 72,3

Total 307 100,0

 

På hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Øvrige fagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Øvrige fagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Øvrige fagPå hvilken måde har du som historielærer samarbejdet med følgende fag ud over i AT: Øvrige fag

 Antal Procent

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 13 4,6

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
7 2,5

Lavet aftaler om rækkefølge i gennemgangen af stoffet
1 0,4

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
20 7,1

Har ikke samarbejdet med faget 241 85,5

Total 282 100,0
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Tilrettelæggelse af undervisningen

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

 Antal Procent

I høj grad 26 7,9

I nogen grad 101 30,6

I mindre grad 153 46,4

Slet ikke 50 15,2

Total 330 100,0

 

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

 Antal Procent

I høj grad 62 19,1

I nogen grad 177 54,5

I mindre grad 77 23,7

Slet ikke 9 2,8

Total 325 100,0

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

Læreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffetLæreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffetLæreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffetLæreplanens detaljeringsgrad i forhold til kernestoffet

 

 

Antal Procent

I høj grad 232 70,1

I nogen grad 69 20,8

I mindre grad 24 7,3

Slet ikke 6 1,8

Total 331 100,0

 

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

UddannelsestidenUddannelsestidenUddannelsestidenUddannelsestiden

 Antal Procent

I høj grad 235 71,2

I nogen grad 65 19,7

I mindre grad 19 5,8

Slet ikke 11 3,3

Total 330 100,0

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

Kravet om studieplanerKravet om studieplanerKravet om studieplanerKravet om studieplaner

 

 

Antal Procent

I høj grad 95 29,1

I nogen grad 77 23,6

I mindre grad 84 25,8

Slet ikke 70 21,5

Total 326 100,0

 

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: 

Stoffets omfang og/eller sværhedsgradStoffets omfang og/eller sværhedsgradStoffets omfang og/eller sværhedsgradStoffets omfang og/eller sværhedsgrad

 Antal Procent

I høj grad 156 48,0

I nogen grad 153 47,1

I mindre grad 15 4,6

Slet ikke 1 0,3

Total 325 100,0
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I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: 

De faglige mål der sættes for de enkelte forløbDe faglige mål der sættes for de enkelte forløbDe faglige mål der sættes for de enkelte forløbDe faglige mål der sættes for de enkelte forløb

 Antal Procent

I høj grad 98 30,2

I nogen grad 163 50,3

I mindre grad 52 16,0

Slet ikke 11 3,4

Total 324 100,0

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: 

De anvendte arbejdsformerDe anvendte arbejdsformerDe anvendte arbejdsformerDe anvendte arbejdsformer

 

 

Antal Procent

I høj grad 105 32,3

I nogen grad 159 48,9

I mindre grad 55 16,9

Slet ikke 6 1,8

Total 325 100,0

 

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: 

De anvendte perspektiverDe anvendte perspektiverDe anvendte perspektiverDe anvendte perspektiver

 Antal Procent

I høj grad 141 43,4

I nogen grad 143 44,0

I mindre grad 38 11,7

Slet ikke 3 0,9

Total 325 100,0

I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: I hvilken grad har du tilgodeset progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende midler: 

De taksonomiske niveauerDe taksonomiske niveauerDe taksonomiske niveauerDe taksonomiske niveauer

 

 

Antal Procent

I høj grad 170 52,3

I nogen grad 128 39,4

I mindre grad 23 7,1

Slet ikke 4 1,2

Total 325 100,0

Arbejdsformer

 

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af 

undervisningen i den pågældende klasse: Screening ved undervisningens begyndelseundervisningen i den pågældende klasse: Screening ved undervisningens begyndelseundervisningen i den pågældende klasse: Screening ved undervisningens begyndelseundervisningen i den pågældende klasse: Screening ved undervisningens begyndelse

 Antal Procent

I høj grad 20 6,3

I nogen grad 46 14,6

I mindre grad 49 15,5

Slet ikke 201 63,6

Total 316 100,0

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af 

undervisningen i den pågældende klasse: Løbende skriftlige prøver og testundervisningen i den pågældende klasse: Løbende skriftlige prøver og testundervisningen i den pågældende klasse: Løbende skriftlige prøver og testundervisningen i den pågældende klasse: Løbende skriftlige prøver og test

 

 

Antal Procent

I høj grad 27 8,4

I nogen grad 106 33,1

I mindre grad 96 30,0

Slet ikke 91 28,4

Total 320 100,0
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I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af 

undervisningen i den pågældende klasse: Mundtlige fremlæggelserundervisningen i den pågældende klasse: Mundtlige fremlæggelserundervisningen i den pågældende klasse: Mundtlige fremlæggelserundervisningen i den pågældende klasse: Mundtlige fremlæggelser

 Antal Procent

I høj grad 124 37,9

I nogen grad 164 50,2

I mindre grad 33 10,1

Slet ikke 6 1,8

Total 327 100,0

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af 

undervisningen i den pågældende klasse: Samtalerundervisningen i den pågældende klasse: Samtalerundervisningen i den pågældende klasse: Samtalerundervisningen i den pågældende klasse: Samtaler

 

 

Antal Procent

I høj grad 99 30,7

I nogen grad 143 44,4

I mindre grad 62 19,3

Slet ikke 18 5,6

Total 322 100,0

 

I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af I hvilken grad har du benyttet følgende evalueringsredskaber i forhold til den løbende evaluering af elevernes udbytte af 

undervisningen i den pågældende klasse: Portfolioundervisningen i den pågældende klasse: Portfolioundervisningen i den pågældende klasse: Portfolioundervisningen i den pågældende klasse: Portfolio

 Antal Procent

I høj grad 7 2,3

I nogen grad 17 5,5

I mindre grad 31 10,0

Slet ikke 255 82,3

Total 310 100,0

Hvem har valgt hvilken prøveform den pågældende klasseHvem har valgt hvilken prøveform den pågældende klasseHvem har valgt hvilken prøveform den pågældende klasseHvem har valgt hvilken prøveform den pågældende klasse

 

 Antal Procent

Det har skolen 55 16,6

Det har faggruppen 173 52,1

Det har jeg alene 19 5,7

Det har jeg sammen med klassen 83 25,0

Ved ikke/andre 2 0,6

Total 332 100,0

 

 

Hvilken prøveform er valgt for den pågældende klasse?Hvilken prøveform er valgt for den pågældende klasse?Hvilken prøveform er valgt for den pågældende klasse?Hvilken prøveform er valgt for den pågældende klasse?

Antal Procent

 Prøveform a (24 timers forberedelse) 260 78,5

 Prøveform b (3 timers forberedelse) 71 21,5

Total 331 100,0

 

I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirketI hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirketI hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirketI hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket

undervisningen i den pågældende klasse?undervisningen i den pågældende klasse?undervisningen i den pågældende klasse?undervisningen i den pågældende klasse?

 Antal Procent

 I høj grad 78 23,7

 I nogen grad 147 44,7

 I mindre grad 74 22,5

 Slet ikke 30 9,1

Total 329 100,0

 

 

Er der på skolen en fælles beslutning om anvendelsen af evalueringsformer i forhold til den løbende evaluering af Er der på skolen en fælles beslutning om anvendelsen af evalueringsformer i forhold til den løbende evaluering af Er der på skolen en fælles beslutning om anvendelsen af evalueringsformer i forhold til den løbende evaluering af Er der på skolen en fælles beslutning om anvendelsen af evalueringsformer i forhold til den løbende evaluering af 

elevernes udbytte af undervisningen?elevernes udbytte af undervisningen?elevernes udbytte af undervisningen?elevernes udbytte af undervisningen?

Antal Procent

 Ja, på skoleniveau 135 40,8

 Ja, blandt historielærerne 4 1,2

 Ja, på teamniveau 17 5,1

 Nej 175 52,9

Total 331 100,0
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Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: 

UndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningen

 Antal Procent

Stor betydning 83 25,3

Nogen betydning 138 42,1

Mindre betydning 80 24,4

Ingen betydning 27 8,2

Total 328 100,0

 

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Fagets side på Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Fagets side på Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Fagets side på Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Fagets side på 

EMU'enEMU'enEMU'enEMU'en

Antal Procent

Stor betydning 25 7,6

Nogen betydning 139 42,5

Mindre betydning 117 35,8

Ingen betydning 46 14,1

Total 327 100,0

 

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

 Antal Procent

Stor betydning 73 22,5

Nogen betydning 123 37,8

Mindre betydning 98 30,2

Ingen betydning 31 9,5

Total 325 100,0

 

 

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

Historielærerforeningens tidsskriftHistorielærerforeningens tidsskriftHistorielærerforeningens tidsskriftHistorielærerforeningens tidsskrift

Antal Procent

Stor betydning 41 12,6

Nogen betydning 115 35,4

Mindre betydning 111 34,2

Ingen betydning 58 17,8

Total 325 100,0

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med 

dine fagkolleger på skolendine fagkolleger på skolendine fagkolleger på skolendine fagkolleger på skolen

 Antal Procent

Stor betydning 162 49,1

Nogen betydning 134 40,6

Mindre betydning 27 8,2

Ingen betydning 7 2,1

Total 330 100,0

 

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Samarbejdet med 

dine teamkolleger på skolendine teamkolleger på skolendine teamkolleger på skolendine teamkolleger på skolen

Antal Procent

Stor betydning 41 12,5

Nogen betydning 92 28,1

Mindre betydning 126 38,5

Ingen betydning 68 20,8

Total 327 100,0

 

Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Uformel snak med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Uformel snak med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Uformel snak med Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Uformel snak med 

kollegerkollegerkollegerkolleger

 Antal Procent

Stor betydning 137 42,2

Nogen betydning 144 44,3

Mindre betydning 39 12,0

Ingen betydning 5 1,5

Total 325 100,0
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Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Lærebøger udgivet Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Lærebøger udgivet Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Lærebøger udgivet Hvilken betydning har følgende inspirationskilder haft i dit arbejde som historielærer efter reformen: Lærebøger udgivet 

i forbindelse med reformeni forbindelse med reformeni forbindelse med reformeni forbindelse med reformen

Antal Procent

Stor betydning 139 42,0

Nogen betydning 136 41,1

Mindre betydning 39 11,8

Ingen betydning 17 5,1

Total 331 100,0

 

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

EfteruddannelsesaktiviteterEfteruddannelsesaktiviteterEfteruddannelsesaktiviteterEfteruddannelsesaktiviteter

 Antal Procent

Stor betydning 27 8,2

Nogen betydning 76 23,2

Mindre betydning 126 38,4

Ingen betydning 99 30,2

Total 328 100,0

 

 

Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende. Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende. Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende. Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende Undervisningsvejledningen er blevet ændret løbende. Er der forhold du savner beskrevet i den eksisterende 

undervisningsvejledning?undervisningsvejledning?undervisningsvejledning?undervisningsvejledning?

Antal Procent

 Ja 54 16,4

 Nej 105 31,9

 Ved ikke 170 51,7

Total 329 100,0

 

Har du undervist i historie på stx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i historie på stx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i historie på stx efter det fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i historie på stx efter det fagbilag der var gældende før reformen?

 Antal Procent

 Ja 292 88,5

 Nej 38 11,5

Total 330 100,0

 

 

 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Deduktive arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Deduktive arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Deduktive arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Deduktive arbejdsformer?

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 15 5,4

Ja, fylder mere end tidligere 52 18,6

Ja, fylder mindre end tidligere 43 15,4

Ja, fylder meget mindre end tidligere 4 1,4

Nej, fylder det samme som tidligere 166 59,3

Total 280 100,0

 

 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Induktive arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Induktive arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Induktive arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Induktive arbejdsformer?

 Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 10 3,6

Ja, fylder mere end tidligere 73 26,4

Ja, fylder mindre end tidligere 41 14,8

Ja, fylder meget mindre end tidligere 6 2,2

Nej, fylder det samme som tidligere 147 53,1

Total 277 100,0

 

 

 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Elevernes selvstændige problemorienterede  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Elevernes selvstændige problemorienterede  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Elevernes selvstændige problemorienterede  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Elevernes selvstændige problemorienterede 

arbejde?arbejde?arbejde?arbejde?

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 41 14,2

Ja, fylder mere end tidligere 148 51,2

Ja, fylder mindre end tidligere 33 11,4

Ja, fylder meget mindre end tidligere 18 6,2

Nej, fylder det samme som tidligere 49 17,0

Total 289 100,0
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 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Gruppearbejde? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Gruppearbejde? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Gruppearbejde? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Gruppearbejde?

 Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 10 3,5

Ja, fylder mere end tidligere 89 31,2

Ja, fylder mindre end tidligere 32 11,2

Ja, fylder meget mindre end tidligere 11 3,9

Nej, fylder det samme som tidligere 143 50,2

Total 285 100,0

 

 

 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.:  Lærerstyret undervisning? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.:  Lærerstyret undervisning? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.:  Lærerstyret undervisning? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.:  Lærerstyret undervisning?

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 19 6,7

Ja, fylder mere end tidligere 49 17,4

Ja, fylder mindre end tidligere 80 28,4

Ja, fylder meget mindre end tidligere 11 3,9

Nej, fylder det samme som tidligere 123 43,6

Total 282 100,0

 

 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som værktøj til  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som værktøj til  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som værktøj til  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som værktøj til 

informationssøgning i forhold til historie?informationssøgning i forhold til historie?informationssøgning i forhold til historie?informationssøgning i forhold til historie?

 Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 21 7,4

Ja, fylder mere end tidligere 120 42,1

Ja, fylder mindre end tidligere 16 5,6

Ja, fylder meget mindre end tidligere 5 1,8

Nej, fylder det samme som tidligere 123 43,2

Total 285 100,0

 

 

 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som hjælpeværktøj ved mundtlige  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som hjælpeværktøj ved mundtlige  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som hjælpeværktøj ved mundtlige  Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Inddragelse af it som hjælpeværktøj ved mundtlige 

fremlæggelser?fremlæggelser?fremlæggelser?fremlæggelser?

Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 15 5,2

Ja, fylder mere end tidligere 140 49,0

Ja, fylder mindre end tidligere 6 2,1

Ja, fylder meget mindre end tidligere 6 2,1

Nej, fylder det samme som tidligere 119 41,6

Total 286 100,0

 

 Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Skriftlige arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Skriftlige arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Skriftlige arbejdsformer? Har du som følge af reformen ændret arbejdsformer i historie mht.: Skriftlige arbejdsformer?

 Antal Procent

Ja, fylder meget mere end tidligere 5 1,8

Ja, fylder mere end tidligere 61 21,4

Ja, fylder mindre end tidligere 33 11,6

Ja, fylder meget mindre end tidligere 26 9,1

Nej, fylder det samme som tidligere 160 56,1

Total 285 100,0

 

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det diakrone perspektiv Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det diakrone perspektiv Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det diakrone perspektiv Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det diakrone perspektiv

Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 115 40,1

Relativt mindre vægt end tidligere 11 3,8

Uændret vægt 161 56,1

Total 287 100,0

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det synkrone perspektiv Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det synkrone perspektiv Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det synkrone perspektiv Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Det synkrone perspektiv

 Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 74 25,9

Relativt mindre vægt end tidligere 33 11,5

Uændret vægt 179 62,6

Total 286 100,0
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 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset 

tematisktematisktematisktematisk

Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 54 18,9

Relativt mindre vægt end tidligere 98 34,3

Uændret vægt 134 46,9

Total 286 100,0

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb der er afgrænset 

tidsmæssigttidsmæssigttidsmæssigttidsmæssigt

 Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 81 28,4

Relativt mindre vægt end tidligere 75 26,3

Uændret vægt 129 45,3

Total 285 100,0

 

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i 

DanmarkshistorienDanmarkshistorienDanmarkshistorienDanmarkshistorien

Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 57 19,7

Relativt mindre vægt end tidligere 88 30,4

Uændret vægt 144 49,8

Total 289 100,0

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i 

Europas historie/ verdenshistorienEuropas historie/ verdenshistorienEuropas historie/ verdenshistorienEuropas historie/ verdenshistorien

 Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 90 31,6

Relativt mindre vægt end tidligere 34 11,9

Uændret vægt 161 56,5

Total 285 100,0

 

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i en  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i en  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i en  Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Forløb med udgangspunkt i en 

aktuel problemstillingaktuel problemstillingaktuel problemstillingaktuel problemstilling

Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 60 20,9

Relativt mindre vægt end tidligere 104 36,2

Uændret vægt 123 42,9

Total 287 100,0

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på overblik Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på overblik Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på overblik Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på overblik

 Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 234 81,0

Relativt mindre vægt end tidligere 11 3,8

Uændret vægt 44 15,2

Total 289 100,0

 

 

 Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på dybde Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på dybde Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på dybde Hvilken vægt har følgende aspekter haft i din undervisning sammenlignet med tidligere: Fokus på dybde

Antal Procent

Relativt større vægt end tidligere 7 2,5

Relativt mindre vægt end tidligere 228 80,6

Uændret vægt 48 17,0

Total 283 100,0

 

Hvad har reformen betydet i forhold til at tilrettelægge Hvad har reformen betydet i forhold til at tilrettelægge Hvad har reformen betydet i forhold til at tilrettelægge Hvad har reformen betydet i forhold til at tilrettelægge 

 Antal Procent

 Større frihed 1 0,3

 Mindre frihed 268 91,8

 Uændret frihed 23 7,9

Total 292 100,0
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Hvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverneHvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverneHvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverneHvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverne

Antal Procent

 Større elevinddragelse 1 0,3

 Mindre elevinddragelse 250 85,6

 Uændret elevinddragelse 41 14,0

Total 292 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen er god og fagligt  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen er god og fagligt  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen er god og fagligt  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen er god og fagligt 

fyldestgørendefyldestgørendefyldestgørendefyldestgørende

 Antal Procent

Enig 25 7,7

Overvejende enig 165 50,6

Overvejende uenig 58 17,8

Uenig 49 15,0

Ved ikke 29 8,9

Total 326 100,0

 

 

 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen giver samlet set god  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen giver samlet set god  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen giver samlet set god  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Læreplanen giver samlet set god 

mulighed for at opfylde formålet med fagetmulighed for at opfylde formålet med fagetmulighed for at opfylde formålet med fagetmulighed for at opfylde formålet med faget

Antal Procent

Enig 20 6,1

Overvejende enig 144 43,9

Overvejende uenig 77 23,5

Uenig 55 16,8

Ved ikke 32 9,8

Total 328 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem 

fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenfagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenfagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenfagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanen

 Antal Procent

Enig 19 5,9

Overvejende enig 149 46,1

Overvejende uenig 55 17,0

Uenig 60 18,6

Ved ikke 40 12,4

Total 323 100,0

 

 

 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de 

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

Antal Procent

Enig 15 4,6

Overvejende enig 150 45,9

Overvejende uenig 65 19,9

Uenig 49 15,0

Ved ikke 48 14,7

Total 327 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Der er en klar sammenhæng mellem de 

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

 Antal Procent

Enig 31 9,5

Overvejende enig 141 43,1

Overvejende uenig 60 18,3

Uenig 60 18,3

Ved ikke 35 10,7

Total 327 100,0
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 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Indholdet af kernestoffet er klart  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Indholdet af kernestoffet er klart  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Indholdet af kernestoffet er klart  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Indholdet af kernestoffet er klart 

formuleretformuleretformuleretformuleret

Antal Procent

Enig 69 21,0

Overvejende enig 191 58,2

Overvejende uenig 34 10,4

Uenig 25 7,6

Ved ikke 9 2,7

Total 328 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i  Hvor enig eller uenig er du alt i alt i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i 

forhold til læreplanens faglige målforhold til læreplanens faglige målforhold til læreplanens faglige målforhold til læreplanens faglige mål

 Antal Procent

Enig 27 8,2

Overvejende enig 167 50,8

Overvejende uenig 59 17,9

Uenig 42 12,8

Ved ikke 34 10,3

Total 329 100,0

 

 

Er der emner du synes mangler i beskrivelsen af kernestoffet?Er der emner du synes mangler i beskrivelsen af kernestoffet?Er der emner du synes mangler i beskrivelsen af kernestoffet?Er der emner du synes mangler i beskrivelsen af kernestoffet?

Antal Procent

 Ja 61 18,8

 Nej 134 41,4

 Ved ikke 129 39,8

Total 324 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Det kræver flere timer i historie at bringe  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Det kræver flere timer i historie at bringe  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Det kræver flere timer i historie at bringe  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Det kræver flere timer i historie at bringe 

eleverne til at opfylde de faglige måleleverne til at opfylde de faglige måleleverne til at opfylde de faglige måleleverne til at opfylde de faglige mål

 Antal Procent

Enig 274 82,5

Overvejende enig 52 15,7

Overvejende uenig 5 1,5

Uenig 1 0,3

Total 332 100,0

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er for højt Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er for højt Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er for højt Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende læreplanen: Målenes ambitionsniveau er for højt

 

 

Antal Procent

Enig 196 59,4

Overvejende enig 85 25,8

Overvejende uenig 31 9,4

Uenig 18 5,5

Total 330 100,0

Spørgsmål til censorer om eksamen

 

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

 Antal Procent

 Prøveform a (24 timers forberedelse) 127 76,5

 Prøveform b (3 timers forberedelse) 39 23,5

Total 166 100,0

 

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

information om undervisningen før prøveninformation om undervisningen før prøveninformation om undervisningen før prøveninformation om undervisningen før prøven

 Antal Procent

Enig 70 42,9

Overvejende enig 59 36,2

Overvejende uenig 25 15,3

Uenig 9 5,5

Total 163 100,0
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 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Undervisningsbeskrivelsen  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Undervisningsbeskrivelsen  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Undervisningsbeskrivelsen  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Undervisningsbeskrivelsen 

var let tilgængelig på hjemskolens hjemmesidevar let tilgængelig på hjemskolens hjemmesidevar let tilgængelig på hjemskolens hjemmesidevar let tilgængelig på hjemskolens hjemmeside

 Antal Procent

Enig 87 53,0

Overvejende enig 60 36,6

Overvejende uenig 12 7,3

Uenig 5 3,0

Total 164 100,0

 

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

indeholdt de relevante oplysningerindeholdt de relevante oplysningerindeholdt de relevante oplysningerindeholdt de relevante oplysninger

 Antal Procent

Enig 72 44,7

Overvejende enig 55 34,2

Overvejende uenig 23 14,3

Uenig 11 6,8

Total 161 100,0

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

skelnede mellem kernestof og supplerende stofskelnede mellem kernestof og supplerende stofskelnede mellem kernestof og supplerende stofskelnede mellem kernestof og supplerende stof

 

 

Antal Procent

Enig 39 24,4

Overvejende enig 49 30,6

Overvejende uenig 36 22,5

Uenig 36 22,5

Total 160 100,0

 

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

til emner fra undervisningen i almen studieforberedelsetil emner fra undervisningen i almen studieforberedelsetil emner fra undervisningen i almen studieforberedelsetil emner fra undervisningen i almen studieforberedelse

 Antal Procent

Enig 25 16,2

Overvejende enig 33 21,4

Overvejende uenig 41 26,6

Uenig 55 35,7

Total 154 100,0

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

forskelligartet tekstmaterialeforskelligartet tekstmaterialeforskelligartet tekstmaterialeforskelligartet tekstmateriale

 

 

Antal Procent

Enig 90 55,9

Overvejende enig 56 34,8

Overvejende uenig 9 5,6

Uenig 6 3,7

Total 161 100,0

 

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

oplæg og en efterfølgende dialog fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i læreplanenoplæg og en efterfølgende dialog fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i læreplanenoplæg og en efterfølgende dialog fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i læreplanenoplæg og en efterfølgende dialog fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i læreplanen

 Antal Procent

Enig 45 28,0

Overvejende enig 67 41,6

Overvejende uenig 32 19,9

Uenig 17 10,6

Total 161 100,0

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

eksaminanderne blev prøvet i ukendt stof fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i eksaminanderne blev prøvet i ukendt stof fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i eksaminanderne blev prøvet i ukendt stof fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i eksaminanderne blev prøvet i ukendt stof fremmede samlet set mulighederne for at vurdere opfyldelsen af målene i 

læreplanenlæreplanenlæreplanenlæreplanen

 

 

Antal Procent

Enig 39 24,1

Overvejende enig 69 42,6

Overvejende uenig 31 19,1

Uenig 23 14,2

Total 162 100,0
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 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: 10 minutter var generelt en  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: 10 minutter var generelt en  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: 10 minutter var generelt en  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: 10 minutter var generelt en 

passende længde på det indledende oplægpassende længde på det indledende oplægpassende længde på det indledende oplægpassende længde på det indledende oplæg

 Antal Procent

Enig 63 38,9

Overvejende enig 61 37,7

Overvejende uenig 22 13,6

Uenig 16 9,9

Total 162 100,0

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

generelt anvendt forberedelsestiden fornuftigtgenerelt anvendt forberedelsestiden fornuftigtgenerelt anvendt forberedelsestiden fornuftigtgenerelt anvendt forberedelsestiden fornuftigt

 

 

Antal Procent

Enig 38 32,5

Overvejende enig 60 51,3

Overvejende uenig 15 12,8

Uenig 4 3,4

Total 117 100,0

 

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

fundet relevant supplerende materialefundet relevant supplerende materialefundet relevant supplerende materialefundet relevant supplerende materiale

 Antal Procent

Enig 12 10,2

Overvejende enig 45 38,1

Overvejende uenig 41 34,7

Uenig 20 16,9

Total 118 100,0

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

computerbaserede præsentationsprogrammer, fx PowerPoint, ved prøvencomputerbaserede præsentationsprogrammer, fx PowerPoint, ved prøvencomputerbaserede præsentationsprogrammer, fx PowerPoint, ved prøvencomputerbaserede præsentationsprogrammer, fx PowerPoint, ved prøven

 

 

Antal Procent

Enig 1 0,8

Overvejende enig 3 2,5

Overvejende uenig 23 19,5

Uenig 91 77,1

Total 118 100,0

 

 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

 Antal Procent

Enig 13 11,3

Overvejende enig 36 31,3

Overvejende uenig 49 42,6

Uenig 17 14,8

Total 115 100,0

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

kunne profitere af prøveformenkunne profitere af prøveformenkunne profitere af prøveformenkunne profitere af prøveformen

 

 

Antal Procent

Enig 78 65,5

Overvejende enig 30 25,2

Overvejende uenig 9 7,6

Uenig 2 1,7

Total 119 100,0

 

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

kunne profitere af prøveformenkunne profitere af prøveformenkunne profitere af prøveformenkunne profitere af prøveformen

 Antal Procent

Enig 6 5,0

Overvejende enig 29 24,4

Overvejende uenig 40 33,6

Uenig 44 37,0

Total 119 100,0
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  I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at:  Dokumentere   I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at:  Dokumentere   I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at:  Dokumentere   I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at:  Dokumentere 

viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, herunder viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, herunder viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, herunder viden om centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, herunder 

sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udviklingsammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udviklingsammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udviklingsammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

 Antal Procent

I høj grad 21 13,4

I nogen grad 75 47,8

I mindre grad 41 26,1

Slet ikke 2 1,3

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
18 11,5

Total 157 100,0

 

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

om forskellige samfundsformerom forskellige samfundsformerom forskellige samfundsformerom forskellige samfundsformer

 Antal Procent

I høj grad 10 6,4

I nogen grad 79 50,3

I mindre grad 49 31,2

Slet ikke 3 1,9

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
16 10,2

Total 157 100,0

  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 

historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tidhistoriske problemstillinger og relatere disse til deres egen tidhistoriske problemstillinger og relatere disse til deres egen tidhistoriske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid

 

 

Antal Procent

I høj grad 15 9,5

I nogen grad 75 47,5

I mindre grad 47 29,7

Slet ikke 12 7,6

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
9 5,7

Total 158 100,0

 

  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 

samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tidernesamspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tidernesamspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tidernesamspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne

 Antal Procent

I høj grad 7 4,4

I nogen grad 38 24,1

I mindre grad 60 38,0

Slet ikke 22 13,9

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
31 19,6

Total 158 100,0

  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 

eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rumeksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rumeksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rumeksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum

 

 

Antal Procent

I høj grad 6 3,8

I nogen grad 49 31,4

I mindre grad 62 39,7

Slet ikke 20 12,8

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
19 12,2

Total 156 100,0
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  I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at: Forklare   I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at: Forklare   I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at: Forklare   I hvilken grad viste eksaminanderne generelt at de besad følgende kompetencer? Kompetence i at: Forklare 

samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincippersamfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincippersamfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincippersamfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper

 Antal Procent

I høj grad 6 3,8

I nogen grad 45 28,7

I mindre grad 64 40,8

Slet ikke 23 14,6

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
19 12,1

Total 157 100,0

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

forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkårforme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkårforme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkårforme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår

 

 

Antal Procent

I høj grad 16 10,2

I nogen grad 83 52,9

I mindre grad 35 22,3

Slet ikke 13 8,3

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
10 6,4

Total 157 100,0

 

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

mennesket som historieskabt og historieskabendemennesket som historieskabt og historieskabendemennesket som historieskabt og historieskabendemennesket som historieskabt og historieskabende

 Antal Procent

I høj grad 2 1,3

I nogen grad 39 24,8

I mindre grad 52 33,1

Slet ikke 37 23,6

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
27 17,2

Total 157 100,0

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

systematisere informationer om og fra fortidensystematisere informationer om og fra fortidensystematisere informationer om og fra fortidensystematisere informationer om og fra fortiden

 

 

Antal Procent

I høj grad 11 7,0

I nogen grad 52 33,1

I mindre grad 53 33,8

Slet ikke 16 10,2

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
25 15,9

Total 157 100,0

 

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

forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortidenforskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortidenforskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortidenforskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden

 Antal Procent

I høj grad 38 24,2

I nogen grad 68 43,3

I mindre grad 39 24,8

Slet ikke 6 3,8

Eksaminationerne gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
6 3,8

Total 157 100,0

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?

 

 

Antal Procent

Velforberedte 43 26,7

Overvejende velforberedte 90 55,9

Overvejende uforberedte 24 14,9

Uforberedte 4 2,5

Total 161 100,0
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Hvilket element vejede tungest i helhedsvurderingen af eksaminandens præstation?Hvilket element vejede tungest i helhedsvurderingen af eksaminandens præstation?Hvilket element vejede tungest i helhedsvurderingen af eksaminandens præstation?Hvilket element vejede tungest i helhedsvurderingen af eksaminandens præstation?

 Antal Procent

 Det indledende oplæg 9 5,6

 Den efterfølgende dialog 30 18,5

 De to dele vejede lige tungt 123 75,9

Total 162 100,0

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

prøven?prøven?prøven?prøven?

 

 

Antal Procent

 Lette 6 3,7

 Overvejende lette 55 34,2

 Overvejende svære 74 46,0

 Svære 26 16,1

Total 161 100,0

 

Har du censorerfaringer med det fagbilag der var gældende før reformen?Har du censorerfaringer med det fagbilag der var gældende før reformen?Har du censorerfaringer med det fagbilag der var gældende før reformen?Har du censorerfaringer med det fagbilag der var gældende før reformen?

 Antal Procent

 Ja 146 89,6

 Nej 17 10,4

Total 163 100,0

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

 

 

Antal Procent

Den var større end før reformen 43 29,7

Den var mindre end før reformen 34 23,4

Den var uændret 68 46,9

Total 145 100,0

 

 I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Forberedelsestiden I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Forberedelsestiden I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Forberedelsestiden I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Forberedelsestiden

 Antal Procent

I høj grad 18 45,0

I nogen grad 14 35,0

I mindre grad 7 17,5

Slet ikke 1 2,5

Total 40 100,0

 I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at bilagsmaterialet er ukendt I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at bilagsmaterialet er ukendt I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at bilagsmaterialet er ukendt I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at bilagsmaterialet er ukendt

 

 

Antal Procent

I høj grad 19 46,3

I nogen grad 18 43,9

I mindre grad 4 9,8

Total 41 100,0

 

 I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der ikke indgår  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der ikke indgår  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der ikke indgår  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der ikke indgår 

eksamensspørgsmåleksamensspørgsmåleksamensspørgsmåleksamensspørgsmål

 Antal Procent

I høj grad 21 50,0

I nogen grad 19 45,2

I mindre grad 2 4,8

Total 42 100,0

 I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en indledende  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en indledende  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en indledende  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en indledende 

præsentationpræsentationpræsentationpræsentation

 

 

Antal Procent

I høj grad 7 17,1

I nogen grad 15 36,6

I mindre grad 17 41,5

Slet ikke 2 4,9

Total 41 100,0
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 I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en efterfølgende  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en efterfølgende  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en efterfølgende  I hvilken grad havde følgende forhold betydning for den større spredning: Det forhold at der indgår en efterfølgende 

dialogdialogdialogdialog

 Antal Procent

I høj grad 2 4,9

I nogen grad 16 39,0

I mindre grad 16 39,0

Slet ikke 7 17,1

Total 41 100,0

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

prøveform ?prøveform ?prøveform ?prøveform ?

 

 

Antal Procent

 Ja, eksaminander på prøveform a (24 timers 

forberedelse)  klarede sig generelt bedst
20 12,3

 Ja, eksaminander på prøveform b (3 timers 

forberedelse)  klarede sig generelt bedst
2 1,2

 Nej, der var ingen systematiske forskelle 15 9,3

 Jeg har kun været censor under én prøveform 125 77,2

Total 162 100,0

Spørgsmål til lærere og censorer

Videregående uddannelse

 

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

 Antal Procent

I høj grad 117 29,3

I nogen grad 232 58,1

I mindre grad 44 11,0

Slet ikke 6 1,5

Total 399 100,0

 I hvilken grad mener du at undervisningen i historie på stx ruster eleverne til: Videregående uddannelser i historie  I hvilken grad mener du at undervisningen i historie på stx ruster eleverne til: Videregående uddannelser i historie  I hvilken grad mener du at undervisningen i historie på stx ruster eleverne til: Videregående uddannelser i historie  I hvilken grad mener du at undervisningen i historie på stx ruster eleverne til: Videregående uddannelser i historie 

specifikt?specifikt?specifikt?specifikt?

 

 

Antal Procent

I høj grad 93 23,7

I nogen grad 203 51,8

I mindre grad 82 20,9

Slet ikke 14 3,6

Total 392 100,0
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