
   

Spørgeskemaundersøgelse blandt 
lærere og censorer 
Bilag til evaluering af matematik A på hhx 

 

 

DANMARKS 

EVALUERINGSINSTITUT 

 



IndledningIndledningIndledningIndledning    
 

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

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

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

 

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

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

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

spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen er formuleret således at nogle spørgsmål handler om lærerens generelle 

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

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

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

pågældende klasse”.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Antal Procent

 Ja 46 95,8

 Nej 2 4,2

Total 48 100,0

Antal Procent

 Ja 24 35,3

 Nej 44 64,7

Total 68 100,0

Antal Procent

 3 år eller derunder 2 2,9

 4-9 år 8 11,8

 10-15 år 20 29,4

 Over 15 år 38 55,9

Total 68 100,0

Antal Procent

 Ja 35 51,5

 Nej 33 48,5

Total 68 100,0

Antal Procent

 Ja 4 6,0

 Nej 63 94,0

Total 67 100,0

Antal Procent

 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik A har 

været et studieretningsfag
19 42,2

 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik A har 

været et valgfag
20 44,4

Jeg har både haft hold hvor matematik A har været et 

studieretningsfag, og hold der har haft matematik A 

som et valgfag udenfor studieretningen 6 13,3

Total 45 100,0

Antal

 Afsætning 5

International økonomi 14

It 16

Samfundsfag 6

Virksomhedsøkonomi 23

Ingen 17

Andre 18

Total 99

Antal Procent

 Ja 22 48,9

 Nej 23 51,1

Total 45 100,0

Har du i dette semester undervist i matematik A på hhx på et eller flere hold der afslutter faget i denne Har du i dette semester undervist i matematik A på hhx på et eller flere hold der afslutter faget i denne Har du i dette semester undervist i matematik A på hhx på et eller flere hold der afslutter faget i denne Har du i dette semester undervist i matematik A på hhx på et eller flere hold der afslutter faget i denne 

eksamenstermin?eksamenstermin?eksamenstermin?eksamenstermin?

 

Har du været/skal du være mundtlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?

 

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

 

Har du været/skal du være skriftlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være skriftlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være skriftlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være skriftlig censor i matematik A på hhx i denne eksamenstermin?

 

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?

 

Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A i denne eksamenstermin?Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A i denne eksamenstermin?Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A i denne eksamenstermin?Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A i denne eksamenstermin?

 

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

 

Er matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag?Er matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag?Er matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag?Er matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag?
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Spørgsmål til lærere

Kernestof og supplerende stof

Antal Procent

Enig 5 10,9

Overvejende enig 17 37,0

Overvejende uenig 14 30,4

Uenig 10 21,7

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 3 6,7

Overvejende enig 30 66,7

Overvejende uenig 11 24,4

Uenig 1 2,2

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 2 4,4

Overvejende enig 29 64,4

Overvejende uenig 12 26,7

Uenig 2 4,4

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 5 10,9

Overvejende enig 31 67,4

Overvejende uenig 9 19,6

Uenig 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 3 6,7

Overvejende enig 25 55,6

Overvejende uenig 14 31,1

Uenig 3 6,7

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 4 10,0

Overvejende enig 20 50,0

Overvejende uenig 16 40,0

Total 40 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for 

matematik A?: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanenmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanenmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanenmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanen

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for 

matematik A?: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profilmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profilmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profilmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profil

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for 

matematik A?: Indholdet af kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i forhold til de faglige målmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i forhold til de faglige målmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i forhold til de faglige målmatematik A?: Indholdet af kernestoffet er udvalgt hensigtsmæssigt i forhold til de faglige mål

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for 

matematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige mål

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for 

matematik A?: Omfanget af kernestoffet er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Omfanget af kernestoffet er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Omfanget af kernestoffet er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Omfanget af kernestoffet er passende i forhold til de faglige mål

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige måI der er opstillet for 

matematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige målmatematik A?: Fordelingen på kernestof og supplerende stof er passende i forhold til de faglige mål
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Antal Procent

 Ja 25 54,3

 Nej 21 45,7

Total 46 100,0

Antal Procent

Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som en 

uddybning af kernestoffet 12 26,1

Det supplerende stof er indgået som selvstændige 

emner
5 10,9

Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som 

uddybning af kernestoffet og som selvstændige emner 29 63,0

Total 46 100,0

Antal Procent

 Under 25 % 27 58,7

 25-35 % 19 41,3

Total 46 100,0

Antal Procent

 I høj grad 1 4,5

 I nogen grad 9 40,9

 I mindre grad 10 45,5

 Slet ikke 2 9,1

Total 22 100,0

Antal Procent

 I høj grad 2 4,3

 I nogen grad 28 60,9

 I mindre grad 13 28,3

 Slet ikke 2 4,3

Ved ikke 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 6 13,0

Overvejende enig 21 45,7

Overvejende uenig 15 32,6

Uenig 4 8,7

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 22 47,8

Overvejende enig 16 34,8

Overvejende uenig 4 8,7

Uenig 4 8,7

Total 46 100,0

Har du forslag til emner der burde indgå i kernestoffet men som ikke indgår i dag?Har du forslag til emner der burde indgå i kernestoffet men som ikke indgår i dag?Har du forslag til emner der burde indgå i kernestoffet men som ikke indgår i dag?Har du forslag til emner der burde indgå i kernestoffet men som ikke indgår i dag?
 

Hvor meget undervisningstid er der omtrentligt brugt til arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold?Hvor meget undervisningstid er der omtrentligt brugt til arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold?Hvor meget undervisningstid er der omtrentligt brugt til arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold?Hvor meget undervisningstid er der omtrentligt brugt til arbejdet med det supplerende stof på det pågældende hold?

 

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

 

I hvilken grad inddrager det supplerende stof modellerings- og anvendelsesaspektet i forhold til de øvrige fag?I hvilken grad inddrager det supplerende stof modellerings- og anvendelsesaspektet i forhold til de øvrige fag?I hvilken grad inddrager det supplerende stof modellerings- og anvendelsesaspektet i forhold til de øvrige fag?I hvilken grad inddrager det supplerende stof modellerings- og anvendelsesaspektet i forhold til de øvrige fag?

 

I hvilken grad har det supplerende stof i matematikundervisningen bidraget til det faglige samspil med andre I hvilken grad har det supplerende stof i matematikundervisningen bidraget til det faglige samspil med andre I hvilken grad har det supplerende stof i matematikundervisningen bidraget til det faglige samspil med andre I hvilken grad har det supplerende stof i matematikundervisningen bidraget til det faglige samspil med andre 

studieretningsfag eller andre obligatoriske fag på det pågældende hold?studieretningsfag eller andre obligatoriske fag på det pågældende hold?studieretningsfag eller andre obligatoriske fag på det pågældende hold?studieretningsfag eller andre obligatoriske fag på det pågældende hold?

 

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

faglige mål?: Afbrydelser i matematikundervisningen har forringet mulighederne for at nå de faglige målfaglige mål?: Afbrydelser i matematikundervisningen har forringet mulighederne for at nå de faglige målfaglige mål?: Afbrydelser i matematikundervisningen har forringet mulighederne for at nå de faglige målfaglige mål?: Afbrydelser i matematikundervisningen har forringet mulighederne for at nå de faglige mål

 

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

faglige mål?: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige målfaglige mål?: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige målfaglige mål?: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige målfaglige mål?: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige mål
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Antal Procent

Enig 9 20,5

Overvejende enig 13 29,5

Overvejende uenig 18 40,9

Uenig 4 9,1

Total 44 100,0

Antal Procent

Enig 18 39,1

Overvejende enig 10 21,7

Overvejende uenig 15 32,6

Uenig 3 6,5

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 3 6,5

Overvejende enig 13 28,3

Overvejende uenig 26 56,5

Uenig 4 8,7

Total 46 100,0

Antal Procent

Overvejende enig 14 30,4

Overvejende uenig 22 47,8

Uenig 10 21,7

Total 46 100,0

Flerfagligt samspil

Antal Procent

 I høj grad 1 2,2

 I nogen grad 15 32,6

 I mindre grad 24 52,2

 Slet ikke 6 13,0

Total 46 100,0

Antal Procent

 1-20 % 7 31,8

 21-40 % 10 45,5

 41-60 % 1 4,5

 Over 60 % 4 18,2

Total 22 100,0

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

faglige mål?: Variationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige målfaglige mål?: Variationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige målfaglige mål?: Variationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige målfaglige mål?: Variationen i elevernes forudsætninger fra folkeskolen har gjort det svært at nå de faglige mål

 

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

faglige mål?: Omfanget af den tildelte elevtid har ikke været tilstrækkeligt til at nå de faglige målfaglige mål?: Omfanget af den tildelte elevtid har ikke været tilstrækkeligt til at nå de faglige målfaglige mål?: Omfanget af den tildelte elevtid har ikke været tilstrækkeligt til at nå de faglige målfaglige mål?: Omfanget af den tildelte elevtid har ikke været tilstrækkeligt til at nå de faglige mål

 

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

faglige mål?: Samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige målfaglige mål?: Samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige målfaglige mål?: Samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige målfaglige mål?: Samspil med andre fag har forbedret muligheden for at nå de faglige mål

 

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

faglige mål?: Målenes ambitionsniveau har været for højtfaglige mål?: Målenes ambitionsniveau har været for højtfaglige mål?: Målenes ambitionsniveau har været for højtfaglige mål?: Målenes ambitionsniveau har været for højt

 

Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende studieretningshold har inddraget matematik i Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende studieretningshold har inddraget matematik i Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende studieretningshold har inddraget matematik i Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende studieretningshold har inddraget matematik i 

studieretningsprojektet?studieretningsprojektet?studieretningsprojektet?studieretningsprojektet?

 

I hvilken grad er matematik på det pågældende hold indgået i samspil med andre fag?I hvilken grad er matematik på det pågældende hold indgået i samspil med andre fag?I hvilken grad er matematik på det pågældende hold indgået i samspil med andre fag?I hvilken grad er matematik på det pågældende hold indgået i samspil med andre fag?
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Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 11

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb 8

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 3

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering 8

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 17

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 8

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
5

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 3

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering 7

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 19

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Afsætning - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Afsætning - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Afsætning - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Afsætning - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Afsætning - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Afsætning - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Afsætning - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Afsætning - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Afsætning - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Afsætning - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Afsætning - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Afsætning - Har ikke samarbejdet med faget

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Afsætning - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Afsætning - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Afsætning - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Afsætning - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Afsætning - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Afsætning - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Afsætning - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Afsætning - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: International økonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: International økonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: International økonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: International økonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: International økonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: International økonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: International økonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: International økonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: International økonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: International økonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: International økonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: International økonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: International økonomi - Har ikke samarbejdet med fagethold?: International økonomi - Har ikke samarbejdet med fagethold?: International økonomi - Har ikke samarbejdet med fagethold?: International økonomi - Har ikke samarbejdet med faget

 

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: International økonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: International økonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: International økonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: International økonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
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Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 2

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb 4

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
6

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 25

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb
1

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
2

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering 4

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 30

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 10

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: IT - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: IT - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: IT - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: IT - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: IT - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: IT - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: IT - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: IT - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: IT - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: IT - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: IT - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: IT - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: IT - Har ikke samarbejdet med fagethold?: IT - Har ikke samarbejdet med fagethold?: IT - Har ikke samarbejdet med fagethold?: IT - Har ikke samarbejdet med faget

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Samtidshistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Samtidshistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Samtidshistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Samtidshistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: IT - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: IT - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: IT - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: IT - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Samtidshistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Samtidshistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Samtidshistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Samtidshistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Samtidshistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Samtidshistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Samtidshistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Samtidshistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Samfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Samfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Samfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Samfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Samtidshistorie - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Samtidshistorie - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Samtidshistorie - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Samtidshistorie - Har ikke samarbejdet med faget
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Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
4

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
5

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 20

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 16

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
11

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 10

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
9

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 10

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 3

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?:  Samfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?:  Samfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?:  Samfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?:  Samfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Samfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Samfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Samfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Samfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?:  Samfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?:  Samfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?:  Samfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?:  Samfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Virksomhedsøkonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Virksomhedsøkonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Virksomhedsøkonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Virksomhedsøkonomi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?:  Samfundsfag - Har ikke samarbejdet med fagethold?:  Samfundsfag - Har ikke samarbejdet med fagethold?:  Samfundsfag - Har ikke samarbejdet med fagethold?:  Samfundsfag - Har ikke samarbejdet med faget

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Virksomhedsøkonomi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Virksomhedsøkonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Virksomhedsøkonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Virksomhedsøkonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Virksomhedsøkonomi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Virksomhedsøkonomi - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Virksomhedsøkonomi - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Virksomhedsøkonomi - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Virksomhedsøkonomi - Har ikke samarbejdet med faget

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Dansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Dansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Dansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Dansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb
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Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
1

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
8

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 27

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 1

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis 

parallelforløb
1

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
8

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 27

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Dansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Dansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Dansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Dansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Dansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Dansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Dansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Dansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Dansk - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Dansk - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Dansk - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Dansk - Har ikke samarbejdet med faget

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Dansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Dansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Dansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Dansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Engelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Engelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Engelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold?: Engelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Engelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Engelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Engelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold?: Engelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Engelsk - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Engelsk - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Engelsk - Har ikke samarbejdet med fagethold?: Engelsk - Har ikke samarbejdet med faget

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Engelsk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Engelsk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Engelsk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold?: Engelsk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende På hvilken måde har du som matematiklærer samarbejdet med følgende fag om undervisningen på det pågældende 

hold?: Engelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Engelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Engelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold?: Engelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
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Antal Procent

Enig 9 19,6

Overvejende enig 18 39,1

Overvejende uenig 13 28,3

Uenig 3 6,5

Ikke besvaret 3 6,5

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 5 11,4

Overvejende enig 17 38,6

Overvejende uenig 9 20,5

Uenig 4 9,1

Ikke besvaret 9 20,5

Total 44 100,0

Antal Procent

Enig 4 8,9

Overvejende enig 14 31,1

Overvejende uenig 20 44,4

Uenig 5 11,1

Ikke besvaret 2 4,4

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 16 34,8

Overvejende enig 21 45,7

Overvejende uenig 6 13,0

Uenig 1 2,2

Ikke besvaret 2 4,3

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 6 13,3

Overvejende enig 21 46,7

Overvejende uenig 12 26,7

Uenig 4 8,9

Ikke besvaret 2 4,4

Total 45 100,0

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

faglige samspil?: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligtfaglige samspil?: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligtfaglige samspil?: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligtfaglige samspil?: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligt

 

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

faglige samspil?: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejdefaglige samspil?: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejdefaglige samspil?: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejdefaglige samspil?: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejde

 

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

faglige samspil?: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematikfaglige samspil?: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematikfaglige samspil?: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematikfaglige samspil?: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematik

 

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

faglige samspil?: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til andre fagfaglige samspil?: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til andre fagfaglige samspil?: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til andre fagfaglige samspil?: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til andre fag

 

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

faglige samspil?: Det har været vanskeligt at koordinere pga. manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fagfaglige samspil?: Det har været vanskeligt at koordinere pga. manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fagfaglige samspil?: Det har været vanskeligt at koordinere pga. manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fagfaglige samspil?: Det har været vanskeligt at koordinere pga. manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fag
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Antal Procent

Overvejende enig 11 23,9

Overvejende uenig 19 41,3

Uenig 14 30,4

Ikke besvaret 2 4,3

Total 46 100,0

Tilrettelæggelse af undervisningen, arbejdsformer og evaluering

Antal Procent

I høj grad 6 13,6

I nogen grad 22 50,0

I mindre grad 14 31,8

Slet ikke 2 4,5

Total 44 100,0

Antal Procent

I høj grad 14 31,1

I nogen grad 26 57,8

I mindre grad 4 8,9

Slet ikke 1 2,2

Total 45 100,0

Antal Procent

I høj grad 8 17,8

I nogen grad 26 57,8

I mindre grad 7 15,6

Slet ikke 4 8,9

Total 45 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 6,5

I nogen grad 24 52,2

I mindre grad 15 32,6

Slet ikke 4 8,7

Total 46 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 7,0

I nogen grad 8 18,6

I mindre grad 14 32,6

Slet ikke 18 41,9

Total 43 100,0

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

faglige samspil?: De øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematikfaglige samspil?: De øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematikfaglige samspil?: De øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematikfaglige samspil?: De øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematik

 

I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: 

Materialernes sværhedsgradMaterialernes sværhedsgradMaterialernes sværhedsgradMaterialernes sværhedsgrad

 

I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: 

Materialernes omfangMaterialernes omfangMaterialernes omfangMaterialernes omfang

 

I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: 

De anvendte arbejdsformerDe anvendte arbejdsformerDe anvendte arbejdsformerDe anvendte arbejdsformer

 

I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende?: 

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

 

I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det 

pågældende hold?: Screening ved undervisningens begyndelsepågældende hold?: Screening ved undervisningens begyndelsepågældende hold?: Screening ved undervisningens begyndelsepågældende hold?: Screening ved undervisningens begyndelse
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Antal Procent

I høj grad 25 54,3

I nogen grad 19 41,3

I mindre grad 2 4,3

Total 46 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 9,5

I nogen grad 17 40,5

I mindre grad 9 21,4

Slet ikke 12 28,6

Total 42 100,0

Antal Procent

I høj grad 6 13,3

I nogen grad 25 55,6

I mindre grad 13 28,9

Slet ikke 1 2,2

Total 45 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 9,3

I nogen grad 5 11,6

I mindre grad 15 34,9

Slet ikke 19 44,2

Total 43 100,0

Antal Procent

 Under 9 9 19,6

 9-11 10 21,7

 12-14 18 39,1

 15-17 7 15,2

 Over 17 2 4,3

Total 46 100,0

Antal Procent

 Det har faggruppen 16 34,8

 Det har jeg alene 8 17,4

 Det har jeg sammen med holdet 21 45,7

 Ved ikke/andre 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Prøveform a) (dvs. en prøve på grundlag af et antal 

spørgsmål stillet indenfor fagets emner)
32 69,6

Prøveform b) (dvs. en prøve på grundlag af 

emneopgaver)
14 30,4

Total
46 100,0

I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det 

pågældende hold?: Løbende skriftlige prøver og testpågældende hold?: Løbende skriftlige prøver og testpågældende hold?: Løbende skriftlige prøver og testpågældende hold?: Løbende skriftlige prøver og test

 

I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det 

pågældende hold?: Samtalerpågældende hold?: Samtalerpågældende hold?: Samtalerpågældende hold?: Samtaler

 

I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det 

pågældende hold?: Løbende mundtlige prøverpågældende hold?: Løbende mundtlige prøverpågældende hold?: Løbende mundtlige prøverpågældende hold?: Løbende mundtlige prøver

 

Hvor mange emneopgaver har eleverne på det pågældende hold typisk udarbejdet i det samlede forløb til og med A?Hvor mange emneopgaver har eleverne på det pågældende hold typisk udarbejdet i det samlede forløb til og med A?Hvor mange emneopgaver har eleverne på det pågældende hold typisk udarbejdet i det samlede forløb til og med A?Hvor mange emneopgaver har eleverne på det pågældende hold typisk udarbejdet i det samlede forløb til og med A?

 

I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det I hvilken grad har du benyttet følgende i den løbende  evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på det 

pågældende hold?: Portfoliopågældende hold?: Portfoliopågældende hold?: Portfoliopågældende hold?: Portfolio

 

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

 

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

 I høj grad 9 19,6

 I nogen grad 17 37,0

 I mindre grad 15 32,6

 Slet ikke 5 10,9

Total 46 100,0

Faglige mål

Antal Procent

Klart 9 19,6

Overvejende klart 27 58,7

Overvejende uklart 9 19,6

Uklart 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Klart 13 28,3

Overvejende klart 24 52,2

Overvejende uklart 8 17,4

Uklart 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Klart 14 31,1

Overvejende klart 27 60,0

Overvejende uklart 4 8,9

Total 45 100,0

Antal Procent

Klart 12 26,1

Overvejende klart 26 56,5

Overvejende uklart 8 17,4

Total 46 100,0

 Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne redegøre for  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne redegøre for  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne redegøre for  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne redegøre for 

matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder 

til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af dissetil løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af dissetil løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af dissetil løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disse

 

I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen på det pågældende hold?I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen på det pågældende hold?I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen på det pågældende hold?I hvilken grad har nyskabelserne i prøveformerne generelt påvirket undervisningen på det pågældende hold?

 

 Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne argumentere,  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne argumentere,  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne argumentere,  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne argumentere, 

herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyseherunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyseherunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyseherunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyse

 

 Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne genkende og skifte  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne genkende og skifte  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne genkende og skifte  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne genkende og skifte 

mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i 

hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig 

repræsentationsform på en given problemstillingrepræsentationsform på en given problemstillingrepræsentationsform på en given problemstillingrepræsentationsform på en given problemstilling

 

 Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne opstille og håndtere  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne opstille og håndtere  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne opstille og håndtere  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne opstille og håndtere 

formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende 

symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdsymbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdsymbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdsymbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indhold
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Antal Procent

Klart 7 15,2

Overvejende klart 31 67,4

Overvejende uklart 7 15,2

Uklart 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Klart 12 26,1

Overvejende klart 29 63,0

Overvejende uklart 4 8,7

Uklart 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Let 1 2,2

Overvejende let 26 57,8

Overvejende svært 15 33,3

Svært 3 6,7

Total 45 100,0

Antal Procent

Let 5 11,1

Overvejende let 25 55,6

Overvejende svært 14 31,1

Svært 1 2,2

Total 45 100,0

Antal Procent

Let 9 19,6

Overvejende let 24 52,2

Overvejende svært 10 21,7

Svært 3 6,5

Total 46 100,0

 Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne gennemføre  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne gennemføre  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne gennemføre  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne gennemføre 

modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, plangeometriske eller modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, plangeometriske eller modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, plangeometriske eller modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, plangeometriske eller 

trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af den opstillede trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af den opstillede trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af den opstillede trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have forståelse af den opstillede 

models begrænsninger og rækkeviddemodels begrænsninger og rækkeviddemodels begrænsninger og rækkeviddemodels begrænsninger og rækkevidde

 

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

skal kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, skal kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, skal kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, skal kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, 

udvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disseudvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disseudvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disseudvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disse

 

 Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne formidle  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne formidle  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne formidle  Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret?: Eleven skal kunne formidle 

matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogmatematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogmatematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogmatematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog

 

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

skal kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyseskal kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyseskal kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyseskal kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyse

 

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

skal kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger skal kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger skal kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger skal kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger 

fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og 

anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstillinganvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstillinganvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstillinganvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstilling
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Antal Procent

Let 6 13,3

Overvejende let 28 62,2

Overvejende svært 11 24,4

Total 45 100,0

Antal Procent

Let 3 6,7

Overvejende let 24 53,3

Overvejende svært 16 35,6

Svært 2 4,4

Total 45 100,0

Antal Procent

Let 3 7,0

Overvejende let 28 65,1

Overvejende svært 9 20,9

Svært 3 7,0

Total 43 100,0

Antal

 Ja, på skoleniveau 19

 Ja, i matematikfaggruppen 5

 Ja, på teamniveau 4

Nej 24

Total 52

Antal Procent

 Større elevinddragelse 6 17,1

 Mindre elevinddragelse 3 8,6

 Uændret elevinddragelse 26 74,3

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja 35 77,8

Nej 10 22,2

Total 45 100,0

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

skal kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, skal kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, skal kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, skal kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, 

arealbetragtninger, plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle arealbetragtninger, plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle arealbetragtninger, plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle arealbetragtninger, plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle 

modeller og have forståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddemodeller og have forståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddemodeller og have forståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddemodeller og have forståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkevidde

 

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

skal kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skal kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skal kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skal kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller 

skrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdskrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdskrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdskrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indhold

 

Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte? (sæt gerne flere markeringer)Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte? (sæt gerne flere markeringer)Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte? (sæt gerne flere markeringer)Er der på skolen fælles retningslinjer for den løbende evaluering af elevernes udbytte? (sæt gerne flere markeringer)

 

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

skal kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogskal kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogskal kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogskal kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog

 

Har du undervist i matematik A på hhx efter de fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i matematik A på hhx efter de fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i matematik A på hhx efter de fagbilag der var gældende før reformen?Har du undervist i matematik A på hhx efter de fagbilag der var gældende før reformen?

 

Hvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen sammenlignet med Hvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen sammenlignet med Hvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen sammenlignet med Hvad har reformen betydet i forhold til at inddrage eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen sammenlignet med 

tidligere?tidligere?tidligere?tidligere?
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Antal Procent

I høj grad 1 2,2

I nogen grad 10 22,2

I mindre grad 22 48,9

Slet ikke 12 26,7

Total 45 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 28,3

I nogen grad 23 50,0

I mindre grad 8 17,4

Slet ikke 2 4,3

Total 46 100,0

Antal Procent

I nogen grad 6 14,0

I mindre grad 12 27,9

Slet ikke 25 58,1

Total 43 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 4,3

I nogen grad 2 4,3

I mindre grad 21 45,7

Slet ikke 21 45,7

Total 46 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 10,9

I nogen grad 19 41,3

I mindre grad 19 41,3

Slet ikke 3 6,5

Total 46 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 28,3

I nogen grad 18 39,1

I mindre grad 13 28,3

Slet ikke 2 4,3

Total 46 100,0

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Undervisningsvejledningenhhx?: Undervisningsvejledningenhhx?: Undervisningsvejledningenhhx?: Undervisningsvejledningen

 

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærerehhx?: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærerehhx?: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærerehhx?: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærere

 

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Fagets side på EMU'enhhx?: Fagets side på EMU'enhhx?: Fagets side på EMU'enhhx?: Fagets side på EMU'en

 

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Efteruddannelsesaktiviteterhhx?: Efteruddannelsesaktiviteterhhx?: Efteruddannelsesaktiviteterhhx?: Efteruddannelsesaktiviteter

 

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Samarbejde med dine fagkolleger på skolenhhx?: Samarbejde med dine fagkolleger på skolenhhx?: Samarbejde med dine fagkolleger på skolenhhx?: Samarbejde med dine fagkolleger på skolen

 

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Internettet generelthhx?: Internettet generelthhx?: Internettet generelthhx?: Internettet generelt
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Antal Procent

I høj grad 3 6,7

I nogen grad 10 22,2

I mindre grad 25 55,6

Slet ikke 7 15,6

Total 45 100,0

Antal Procent

I høj grad 12 26,1

I nogen grad 18 39,1

I mindre grad 13 28,3

Slet ikke 3 6,5

Total 46 100,0

Antal Procent

 Ja 20 44,4

 Nej 25 55,6

Total 45 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 3 8,6

Ja, fylder lidt mere 19 54,3

Nej, er uændret 13 37,1

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 2,9

Ja, fylder lidt mere 2 5,7

Ja, fylder lidt mindre 8 22,9

Nej, er uændret 24 68,6

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 3 8,6

Ja, fylder lidt mere 11 31,4

Ja, fylder lidt mindre 3 8,6

Nej, er uændret 18 51,4

Total 35 100,0

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Den uformelle kollegasnakhhx?: Den uformelle kollegasnakhhx?: Den uformelle kollegasnakhhx?: Den uformelle kollegasnak

 

I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på I hvilken grad har du benyttet dig af følgende inspirationskilder i din tilrettelæggelse af undervisningen i matematik A på 

hhx?: Samarbejde med dine teamkolleger på skolenhhx?: Samarbejde med dine teamkolleger på skolenhhx?: Samarbejde med dine teamkolleger på skolenhhx?: Samarbejde med dine teamkolleger på skolen

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Gruppe-Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Gruppe-Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Gruppe-Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Gruppe-

, emne- og casearbejde i forhold til fagets undersøgende sider og anvendelse af faglige metoder og modeller?, emne- og casearbejde i forhold til fagets undersøgende sider og anvendelse af faglige metoder og modeller?, emne- og casearbejde i forhold til fagets undersøgende sider og anvendelse af faglige metoder og modeller?, emne- og casearbejde i forhold til fagets undersøgende sider og anvendelse af faglige metoder og modeller?

 

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

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Elevernes mundtlige formidling af matematiske emner, herunder selvstændig bearbejdning og præsentation af Elevernes mundtlige formidling af matematiske emner, herunder selvstændig bearbejdning og præsentation af Elevernes mundtlige formidling af matematiske emner, herunder selvstændig bearbejdning og præsentation af Elevernes mundtlige formidling af matematiske emner, herunder selvstændig bearbejdning og præsentation af 

matematiske tekster?matematiske tekster?matematiske tekster?matematiske tekster?

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Lærerstyret undervisning med henblik på opbygning af og indsigt i matematiske teoriområder?Lærerstyret undervisning med henblik på opbygning af og indsigt i matematiske teoriområder?Lærerstyret undervisning med henblik på opbygning af og indsigt i matematiske teoriområder?Lærerstyret undervisning med henblik på opbygning af og indsigt i matematiske teoriområder?

 

18



Antal Procent

Ja, fylder meget mere 22 62,9

Ja, fylder lidt mere 9 25,7

Ja, fylder meget mindre 1 2,9

Nej, er uændret 3 8,6

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 8 22,9

Ja, fylder lidt mindre 8 22,9

Ja, fylder meget mindre 11 31,4

Nej, er uændret 8 22,9

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja, fylder lidt mindre 12 34,3

Ja, fylder meget mindre 17 48,6

Nej, er uændret 6 17,1

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 2,9

Ja, fylder lidt mere 15 42,9

Ja, fylder lidt mindre 6 17,1

Nej, er uændret 13 37,1

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 3 8,6

Ja, fylder lidt mere 9 25,7

Ja, fylder lidt mindre 2 5,7

Ja, fylder meget mindre 1 2,9

Nej, er uændret 20 57,1

Total 35 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 2 5,7

Ja, fylder lidt mere 14 40,0

Ja, fylder lidt mindre 4 11,4

Nej, er uændret 15 42,9

Total 35 100,0

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Opgaver med henblik på træning og fastholdelse af færdigheder?Opgaver med henblik på træning og fastholdelse af færdigheder?Opgaver med henblik på træning og fastholdelse af færdigheder?Opgaver med henblik på træning og fastholdelse af færdigheder?

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Individuelt udarbejdede emneopgaver?Individuelt udarbejdede emneopgaver?Individuelt udarbejdede emneopgaver?Individuelt udarbejdede emneopgaver?

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Træning i at udvælge og anvende it-redskaber?Træning i at udvælge og anvende it-redskaber?Træning i at udvælge og anvende it-redskaber?Træning i at udvælge og anvende it-redskaber?

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Traditionelle individuelle opgaver til aflevering?Traditionelle individuelle opgaver til aflevering?Traditionelle individuelle opgaver til aflevering?Traditionelle individuelle opgaver til aflevering?

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Samarbejde med andre fag?Samarbejde med andre fag?Samarbejde med andre fag?Samarbejde med andre fag?

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Anvendelse af portfolio?Anvendelse af portfolio?Anvendelse af portfolio?Anvendelse af portfolio?
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Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 2 5,7

Ja, fylder lidt mindre 10 28,6

Ja, fylder meget mindre 6 17,1

Nej, er uændret 17 48,6

Total 35 100,0

Antal Procent

Enig 8 17,8

Overvejende enig 24 53,3

Overvejende uenig 9 20,0

Uenig 4 8,9

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 4 8,7

Overvejende enig 27 58,7

Overvejende uenig 11 23,9

Uenig 4 8,7

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 16 35,6

Overvejende enig 24 53,3

Overvejende uenig 3 6,7

Uenig 2 4,4

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 19 41,3

Overvejende enig 23 50,0

Overvejende uenig 4 8,7

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 5 10,9

Overvejende enig 20 43,5

Overvejende uenig 14 30,4

Uenig 7 15,2

Total 46 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at 

styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenstyrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenstyrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenstyrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikken

 

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på hhx mht. omfanget af: 

Lærebogens betydning for undervisningens tilrettelæggelse?Lærebogens betydning for undervisningens tilrettelæggelse?Lærebogens betydning for undervisningens tilrettelæggelse?Lærebogens betydning for undervisningens tilrettelæggelse?

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at 

håndtere store datamængderhåndtere store datamængderhåndtere store datamængderhåndtere store datamængder

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at 

eleverne kan opnå matematiske erkendelsereleverne kan opnå matematiske erkendelsereleverne kan opnå matematiske erkendelsereleverne kan opnå matematiske erkendelser

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at nå Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at nå Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at nå Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at nå 

andre elevgrupper end man ellers ville få fat iandre elevgrupper end man ellers ville få fat iandre elevgrupper end man ellers ville få fat iandre elevgrupper end man ellers ville få fat i

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at 

udvikle elevernes kompetence til at anvende it-værktøjerudvikle elevernes kompetence til at anvende it-værktøjerudvikle elevernes kompetence til at anvende it-værktøjerudvikle elevernes kompetence til at anvende it-værktøjer
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Antal Procent

Enig 2 4,4

Overvejende enig 27 60,0

Overvejende uenig 14 31,1

Uenig 2 4,4

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 5 11,1

Overvejende enig 15 33,3

Overvejende uenig 22 48,9

Uenig 3 6,7

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 3 6,7

Overvejende enig 15 33,3

Overvejende uenig 21 46,7

Uenig 6 13,3

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 23 51,1

Overvejende enig 17 37,8

Overvejende uenig 2 4,4

Uenig 3 6,7

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 3 6,7

Overvejende enig 13 28,9

Overvejende uenig 24 53,3

Uenig 5 11,1

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 1 2,2

Overvejende enig 26 57,8

Overvejende uenig 13 28,9

Uenig 5 11,1

Total 45 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?:De bidrager til at sikre en mere Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?:De bidrager til at sikre en mere Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?:De bidrager til at sikre en mere Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?:De bidrager til at sikre en mere 

tydelig progressiontydelig progressiontydelig progressiontydelig progression

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?: Inddragelse af it-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at 

udvikle elevernes modelleringskompetenceudvikle elevernes modelleringskompetenceudvikle elevernes modelleringskompetenceudvikle elevernes modelleringskompetence

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De lægger beslag på en Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De lægger beslag på en Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De lægger beslag på en Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De lægger beslag på en 

uforholdsmæssig stor del af elevtidenuforholdsmæssig stor del af elevtidenuforholdsmæssig stor del af elevtidenuforholdsmæssig stor del af elevtiden

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til en mere klar Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til en mere klar Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til en mere klar Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til en mere klar 

struktur i undervisningenstruktur i undervisningenstruktur i undervisningenstruktur i undervisningen

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til at tydeliggøre Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til at tydeliggøre Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til at tydeliggøre Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De bidrager til at tydeliggøre 

elevernes læringsudbytteelevernes læringsudbytteelevernes læringsudbytteelevernes læringsudbytte

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De har haft positiv betydning Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De har haft positiv betydning Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De har haft positiv betydning Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: De har haft positiv betydning 

fordi de styrker elevernes engagement i og motivation for matematikundervisningenfordi de styrker elevernes engagement i og motivation for matematikundervisningenfordi de styrker elevernes engagement i og motivation for matematikundervisningenfordi de styrker elevernes engagement i og motivation for matematikundervisningen
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Antal Procent

Overvejende enig 5 11,1

Overvejende uenig 23 51,1

Uenig 17 37,8

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 14 31,1

Overvejende enig 26 57,8

Overvejende uenig 5 11,1

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 1 2,2

Overvejende enig 14 31,1

Overvejende uenig 23 51,1

Uenig 7 15,6

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 5 11,1

Overvejende enig 10 22,2

Overvejende uenig 22 48,9

Uenig 8 17,8

Total 45 100,0

Antal Procent

Den har givet større frihed i tilrettelæggelsen 17 39,5

Den har givet mindre frihed i tilrettelæggelsen 7 16,3

Den har givet uændret frihed i tilrettelæggelsen 19 44,2

Total 43 100,0

Antal Procent

Enig 6 17,6

Overvejende enig 14 41,2

Overvejende uenig 11 32,4

Uenig 3 8,8

Total 34 100,0

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver er som Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver er som Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver er som Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver er som 

regel fremstillinger af bestemte matematiske emnerregel fremstillinger af bestemte matematiske emnerregel fremstillinger af bestemte matematiske emnerregel fremstillinger af bestemte matematiske emner

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver tager som Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver tager som Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver tager som Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver tager som 

regel udgangspunkt i konkrete problemer eller eksperimenter frem for bestemte matematiske emnerregel udgangspunkt i konkrete problemer eller eksperimenter frem for bestemte matematiske emnerregel udgangspunkt i konkrete problemer eller eksperimenter frem for bestemte matematiske emnerregel udgangspunkt i konkrete problemer eller eksperimenter frem for bestemte matematiske emner

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Jeg lader ofte eleverne tage Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Jeg lader ofte eleverne tage Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Jeg lader ofte eleverne tage Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Jeg lader ofte eleverne tage 

tidligere emneopgaver op og udvide demtidligere emneopgaver op og udvide demtidligere emneopgaver op og udvide demtidligere emneopgaver op og udvide dem

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver kombinerer Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver kombinerer Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver kombinerer Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af de nye emneopgaver?: Mine emneopgaver kombinerer 

som regel forskellige matematiske emnersom regel forskellige matematiske emnersom regel forskellige matematiske emnersom regel forskellige matematiske emner

 

 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Jeg har oplevet at behovet  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Jeg har oplevet at behovet  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Jeg har oplevet at behovet  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Jeg har oplevet at behovet 

for undervisningsdifferentiering er stigende pga. hold der er sammensat af elever med forskellige interesser og for undervisningsdifferentiering er stigende pga. hold der er sammensat af elever med forskellige interesser og for undervisningsdifferentiering er stigende pga. hold der er sammensat af elever med forskellige interesser og for undervisningsdifferentiering er stigende pga. hold der er sammensat af elever med forskellige interesser og 

forudsætninger for matematikforudsætninger for matematikforudsætninger for matematikforudsætninger for matematik

 

Hvad har den nye læreplan for matematik A på hhx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen Hvad har den nye læreplan for matematik A på hhx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen Hvad har den nye læreplan for matematik A på hhx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen Hvad har den nye læreplan for matematik A på hhx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen 

sammenlignet med tidligere?sammenlignet med tidligere?sammenlignet med tidligere?sammenlignet med tidligere?
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Antal Procent

Enig 3 8,8

Overvejende enig 11 32,4

Overvejende uenig 15 44,1

Uenig 5 14,7

Total 34 100,0

Antal Procent

Enig 1 2,9

Overvejende enig 9 26,5

Overvejende uenig 17 50,0

Uenig 7 20,6

Total 34 100,0

Antal Procent

Elever der har faget som valgfag når noget længere end 

elever der har faget i en studieretning 2 4,4

Elever der har faget i en studieretning, når meget 

længere end elever der har faget som valgfag
2 4,4

Elever der har faget i en studieretning, når noget 

længere end elever der har faget som valgfag 4 8,9

Elever der har faget som valgfag, og elever der har faget 

i en studieretning, når lige langt i forhold til at indfri de 

faglige mål
3 6,7

Det er for tidligt at udtale sig om/ved ikke 34 75,6

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 4 66,7

Overvejende enig 2 33,3

Total 6 100,0

Antal

Nej 25

Antal Procent

 Let 6 25,0

 Overvejende let 12 50,0

 Overvejende svært 5 20,8

 Svært 1 4,2

Total 24 100,0

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Min undervisning har i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Min undervisning har i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Min undervisning har i Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Min undervisning har i 

højere grad været tilrettelagt ud fra kompetencemål end været indholdsstyrethøjere grad været tilrettelagt ud fra kompetencemål end været indholdsstyrethøjere grad været tilrettelagt ud fra kompetencemål end været indholdsstyrethøjere grad været tilrettelagt ud fra kompetencemål end været indholdsstyret

 

Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Prøveformen har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Prøveformen har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Prøveformen har været Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn?: Prøveformen har været 

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

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forklaringen på hvorfor studieretningselever når meget eller noget Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forklaringen på hvorfor studieretningselever når meget eller noget Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forklaringen på hvorfor studieretningselever når meget eller noget Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forklaringen på hvorfor studieretningselever når meget eller noget 

længere i forhold til at indfri de faglige mål end elever der har faget som valgfag?: Forskellen skyldes at det er vanskeligt længere i forhold til at indfri de faglige mål end elever der har faget som valgfag?: Forskellen skyldes at det er vanskeligt længere i forhold til at indfri de faglige mål end elever der har faget som valgfag?: Forskellen skyldes at det er vanskeligt længere i forhold til at indfri de faglige mål end elever der har faget som valgfag?: Forskellen skyldes at det er vanskeligt 

at tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra forskellige B-holdat tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra forskellige B-holdat tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra forskellige B-holdat tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra forskellige B-hold

 

Hvilke matematik A-elever når længst i forhold til at indfri de faglige mål?Hvilke matematik A-elever når længst i forhold til at indfri de faglige mål?Hvilke matematik A-elever når længst i forhold til at indfri de faglige mål?Hvilke matematik A-elever når længst i forhold til at indfri de faglige mål?

 

Hvor let eller svært har det været at skabe sammenhæng mellem din undervisning i matematik A og elevernes tidligere Hvor let eller svært har det været at skabe sammenhæng mellem din undervisning i matematik A og elevernes tidligere Hvor let eller svært har det været at skabe sammenhæng mellem din undervisning i matematik A og elevernes tidligere Hvor let eller svært har det været at skabe sammenhæng mellem din undervisning i matematik A og elevernes tidligere 

undervisning i matematik B?undervisning i matematik B?undervisning i matematik B?undervisning i matematik B?

 

Har du på dit eller dine valghold i matematik A elever der samtidig har eller har haft matematik B på tredje år på et Har du på dit eller dine valghold i matematik A elever der samtidig har eller har haft matematik B på tredje år på et Har du på dit eller dine valghold i matematik A elever der samtidig har eller har haft matematik B på tredje år på et Har du på dit eller dine valghold i matematik A elever der samtidig har eller har haft matematik B på tredje år på et 

andet hold?andet hold?andet hold?andet hold?
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Antal Procent

I høj grad 8 17,8

I nogen grad 20 44,4

I mindre grad 15 33,3

Slet ikke 2 4,4

Total 45 100,0

Antal Procent

Enig 3 6,8

Overvejende enig 16 36,4

Overvejende uenig 16 36,4

Uenig 9 20,5

Total 44 100,0

Antal Procent

Enig 3 7,0

Overvejende enig 30 69,8

Overvejende uenig 6 14,0

Uenig 4 9,3

Total 43 100,0

Antal Procent

Enig 2 4,5

Overvejende enig 25 56,8

Overvejende uenig 11 25,0

Uenig 6 13,6

Total 44 100,0

Antal Procent

Enig 2 4,7

Overvejende enig 22 51,2

Overvejende uenig 15 34,9

Uenig 4 9,3

Total 43 100,0

Antal Procent

Enig 2 4,7

Overvejende enig 21 48,8

Overvejende uenig 10 23,3

Uenig 10 23,3

Total 43 100,0

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

fagligt fyldestgørendefagligt fyldestgørendefagligt fyldestgørendefagligt fyldestgørende

 

I hvilken grad har den nye skriftlige prøveform uden hjælpemidler haft betydning for tilrettelæggelsen af din I hvilken grad har den nye skriftlige prøveform uden hjælpemidler haft betydning for tilrettelæggelsen af din I hvilken grad har den nye skriftlige prøveform uden hjælpemidler haft betydning for tilrettelæggelsen af din I hvilken grad har den nye skriftlige prøveform uden hjælpemidler haft betydning for tilrettelæggelsen af din 

undervisning?undervisning?undervisning?undervisning?

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

24



Spørgsmål til censorer
Mundtlig eksamen

Antal Procent

Studieretningsfag 11 45,8

Valgfag 13 54,2

Total 24 100,0

Antal Procent

Prøveform a) (dvs. en prøve på grundlag af et antal 

spørgsmål stillet inden for fagets emner)
18 75,0

Prøveform b) (dvs. en prøve på grundlag af 

emneopgaver) 6 25,0

Total 24 100,0

Antal Procent

 I høj grad 1 16,7

 I nogen grad 2 33,3

 I mindre grad 3 50,0

Total 6 100,0

Antal Procent

Enig 10 41,7

Overvejende enig 11 45,8

Overvejende uenig 2 8,3

Uenig 1 4,2

Total 24 100,0

Antal Procent

Enig 13 56,5

Overvejende enig 8 34,8

Overvejende uenig 2 8,7

Total 23 100,0

Antal Procent

 I høj grad 3 12,5

 I nogen grad 9 37,5

 I mindre grad 10 41,7

  Ved ikke 2 8,3

Total 24 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 13,0

I nogen grad 9 39,1

I mindre grad 6 26,1

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
5 21,7

Total 23 100,0

Hvilken prøveform gik eleverne på det pågældende hold op efter?Hvilken prøveform gik eleverne på det pågældende hold op efter?Hvilken prøveform gik eleverne på det pågældende hold op efter?Hvilken prøveform gik eleverne på det pågældende hold op efter?

 

Var matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag eller et valgfag?Var matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag eller et valgfag?Var matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag eller et valgfag?Var matematik A på det pågældende hold et studieretningsfag eller et valgfag?

 

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

Eksamensspørgsmålene/emneopgaverne var samlet set dækkende for de faglige mål i læreplanenEksamensspørgsmålene/emneopgaverne var samlet set dækkende for de faglige mål i læreplanenEksamensspørgsmålene/emneopgaverne var samlet set dækkende for de faglige mål i læreplanenEksamensspørgsmålene/emneopgaverne var samlet set dækkende for de faglige mål i læreplanen

 

I hvilken grad vurderer du at elevernes emneopgaver fungerede som et velegnet grundlag for den mundtlige prøve?I hvilken grad vurderer du at elevernes emneopgaver fungerede som et velegnet grundlag for den mundtlige prøve?I hvilken grad vurderer du at elevernes emneopgaver fungerede som et velegnet grundlag for den mundtlige prøve?I hvilken grad vurderer du at elevernes emneopgaver fungerede som et velegnet grundlag for den mundtlige prøve?

 

I hvilken grad indgik det supplerende stof i den mundtlige prøve?I hvilken grad indgik det supplerende stof i den mundtlige prøve?I hvilken grad indgik det supplerende stof i den mundtlige prøve?I hvilken grad indgik det supplerende stof i den mundtlige prøve?

 

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

tilstrækkelig information om undervisningen på det pågældende holdtilstrækkelig information om undervisningen på det pågældende holdtilstrækkelig information om undervisningen på det pågældende holdtilstrækkelig information om undervisningen på det pågældende hold

 

I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne 

kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge 

og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disseog anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disseog anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disseog anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af disse
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Antal Procent

I høj grad 4 17,4

I nogen grad 12 52,2

I mindre grad 4 17,4

Slet ikke 1 4,3

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
2 8,7

Total 23 100,0

Antal Procent

I høj grad 9 40,9

I nogen grad 9 40,9

I mindre grad 3 13,6

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 4,5

Total 22 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 21,7

I nogen grad 14 60,9

I mindre grad 3 13,0

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 4,3

Total 23 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 8,7

I nogen grad 11 47,8

I mindre grad 6 26,1

Slet ikke 1 4,3

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
3 13,0

Total 23 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 13,0

I nogen grad 13 56,5

I mindre grad 6 26,1

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 4,3

Total 23 100,0

I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne 

kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske repræsentationer af matematiske problemstillinger fra 

fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og 

anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstillinganvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstillinganvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstillinganvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en given problemstilling

 

I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne 

kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt eller skrevet 

sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdsprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdsprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indholdsprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskift, til løsning af problemer med matematisk indhold

 

I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne 

kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analysekunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analysekunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analysekunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, geometri samt fra matematisk analyse

 

I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne 

kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogkunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogkunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprogkunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog

 

I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne I hvilken grad viste eleverne på det pågældende hold generelt set at de indfriede følgende af læreplanens mål?: Eleverne 

kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, vækstbetragtninger, arealbetragtninger, 

plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have plangeometriske eller trigonometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller og have 

forståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddeforståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddeforståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddeforståelse af den opstillede models begrænsninger og rækkevidde
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Antal Procent

I høj grad 5 21,7

I nogen grad 13 56,5

I mindre grad 4 17,4

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 4,3

Total 23 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 21,7

I nogen grad 13 56,5

I mindre grad 4 17,4

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 4,3

Total 23 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 21,7

I nogen grad 13 56,5

I mindre grad 4 17,4

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 4,3

Total 23 100,0

Antal Procent

I høj grad 6 26,1

I nogen grad 12 52,2

I mindre grad 4 17,4

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 4,3

Total 23 100,0

Antal Procent

 Lette 2 8,7

 Overvejende lette 12 52,2

 Overvejende svære 7 30,4

 Svære 2 8,7

Total 23 100,0

Antal Procent

Ja 19 79,2

Nej 5 20,8

Total 24 100,0

I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: 

Gennemføre matematiske ræsonnementer?Gennemføre matematiske ræsonnementer?Gennemføre matematiske ræsonnementer?Gennemføre matematiske ræsonnementer?

 

 I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne:  I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne:  I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne:  I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: 

Strukturere og gøre rede for et matematisk emne?Strukturere og gøre rede for et matematisk emne?Strukturere og gøre rede for et matematisk emne?Strukturere og gøre rede for et matematisk emne?

 

I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: 

Formidle fagligt stof?Formidle fagligt stof?Formidle fagligt stof?Formidle fagligt stof?

 

I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres præstationer ved den mundtlige prøve viste at de kunne: 

Anvende fagets terminologi og metoder?Anvende fagets terminologi og metoder?Anvende fagets terminologi og metoder?Anvende fagets terminologi og metoder?

 

Har du været mundtlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der galdt før reformen?Har du været mundtlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der galdt før reformen?Har du været mundtlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der galdt før reformen?Har du været mundtlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der galdt før reformen?

 

Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes 

præstationer ved prøven?præstationer ved prøven?præstationer ved prøven?præstationer ved prøven?
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Antal Procent

 Lettere 1 5,3

 Noget lettere 2 10,5

 Hverken lettere eller sværere 14 73,7

 Sværere 2 10,5

Total 19 100,0

Antal Procent

 I høj grad 1 50,0

 Slet ikke 1 50,0

Total 2 100,0

Antal Procent

 Ja 2 8,3

 Nej 5 20,8

 Jeg har kun været censor for én type hold 10 41,7

 Det kan jeg ikke vurdere 7 29,2

Total 24 100,0

Antal Procent

Elever der havde haft faget på valghold, fik typisk højere 

karakterer
2 100,0

Skriftlig eksamen

Antal Procent

I høj grad 4 12,5

I nogen grad 21 65,6

I mindre grad 4 12,5

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
3 9,4

Total 32 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 15,6

I nogen grad 20 62,5

I mindre grad 4 12,5

Slet ikke 1 3,1

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået 2 6,3

Total 32 100,0

I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?

 

Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i matematik A i år Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i matematik A i år Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i matematik A i år Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den mundtlige prøve i matematik A i år 

end før reformen?end før reformen?end før reformen?end før reformen?

 

Hvilket udsagn mener du karakteriserer denne forskel bedst?Hvilket udsagn mener du karakteriserer denne forskel bedst?Hvilket udsagn mener du karakteriserer denne forskel bedst?Hvilket udsagn mener du karakteriserer denne forskel bedst?

 

Peger dine mundtlige censorerfaringer på at der er niveaumæssige forskelle mellem hold der har haft matematik A i en Peger dine mundtlige censorerfaringer på at der er niveaumæssige forskelle mellem hold der har haft matematik A i en Peger dine mundtlige censorerfaringer på at der er niveaumæssige forskelle mellem hold der har haft matematik A i en Peger dine mundtlige censorerfaringer på at der er niveaumæssige forskelle mellem hold der har haft matematik A i en 

studieretning, og hold der har haft faget uden for studieretningerne?studieretning, og hold der har haft faget uden for studieretningerne?studieretning, og hold der har haft faget uden for studieretningerne?studieretning, og hold der har haft faget uden for studieretningerne?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne genkende og skifte mellem verbale, grafiske og symbolske 

repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger fra fagets indhold, vurdere i hvilke tilfælde de forskellige 

repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en repræsentationsformer er hensigtsmæssige samt udvælge og anvende en hensigtsmæssig repræsentationsform på en 

given problemstillinggiven problemstillinggiven problemstillinggiven problemstilling

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne redegøre for matematiske problemstillinger inden for et problemfelt 

fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af fra fagets indhold, kunne vurdere, udvælge og anvende metoder til løsning, herunder it-baserede løsningsmetoder, af 

disse?disse?disse?disse?
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Antal Procent

I høj grad 2 6,1

I nogen grad 9 27,3

I mindre grad 13 39,4

Slet ikke 1 3,0

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået 8 24,2

Total 33 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 12,1

I nogen grad 26 78,8

I mindre grad 2 6,1

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
1 3,0

Total 33 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 3,0

I nogen grad 20 60,6

I mindre grad 8 24,2

Slet ikke 1 3,0

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået 3 9,1

Total 33 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 3,0

I nogen grad 23 69,7

I mindre grad 7 21,2

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
2 6,1

Total 33 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 12,1

I nogen grad 20 60,6

I mindre grad 6 18,2

Slet ikke 1 3,0

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål 

var nået
2 6,1

Total 33 100,0

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematiske I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematiske I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematiske I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne opstille og håndtere formler, herunder oversætte mellem matematiske 

symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskrift, til løsning af symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskrift, til løsning af symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskrift, til løsning af symbolsprog og dagligt talt eller skrevet sprog, og anvende symbolsprog, herunder variabelskrift, til løsning af 

problemer med matematisk indholdproblemer med matematisk indholdproblemer med matematisk indholdproblemer med matematisk indhold

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne argumentere, herunder føre bevis, for centrale udsagn fra algebra, 

geometri samt fra matematisk analyse?geometri samt fra matematisk analyse?geometri samt fra matematisk analyse?geometri samt fra matematisk analyse?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt 

sprogsprogsprogsprog

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne gennemføre modelleringer ved anvendelse af variabelsammenhænge, 

vækstbetragtninger, plangeometriske eller trigeometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle vækstbetragtninger, plangeometriske eller trigeometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle vækstbetragtninger, plangeometriske eller trigeometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle vækstbetragtninger, plangeometriske eller trigeometriske betragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle 

modeller af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddemodeller af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddemodeller af den opstillede models begrænsninger og rækkeviddemodeller af den opstillede models begrænsninger og rækkevidde

 

I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: 

Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning?Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning?Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning?Opstille, anvende og vurdere matematiske modeller og metoder til problemløsning?
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Antal Procent

I høj grad 5 15,2

I nogen grad 24 72,7

I mindre grad 4 12,1

Total 33 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 12,1

I nogen grad 19 57,6

I mindre grad 10 30,3

Total 33 100,0

Antal Procent

 Lette 5 15,2

 Overvejende lette 13 39,4

 Overvejende svære 12 36,4

 Svære 3 9,1

Total 33 100,0

Antal Procent

Ja 21 61,8

Nej 13 38,2

Total 34 100,0

Antal Procent

Noget lettere 4 23,5

Hverken lettere eller sværere 8 47,1

Noget sværere 4 23,5

Sværere 1 5,9

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 60,0

I nogen grad 1 20,0

I mindre grad 1 20,0

Total 5 100,0

Antal Procent

I høj grad 28 43,1

I nogen grad 33 50,8

I mindre grad 4 6,2

Total 65 100,0

I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: 

Anvende fagets terminologi?Anvende fagets terminologi?Anvende fagets terminologi?Anvende fagets terminologi?

 

Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes Hvor lette eller svære vurderer du at bedømmelseskriterierne fra læreplanen var at bruge til at vurdere eksaminandernes 

skriftlige besvarelser?skriftlige besvarelser?skriftlige besvarelser?skriftlige besvarelser?

 

I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de kunne: 

Formidle ræsonnementer og resultater?Formidle ræsonnementer og resultater?Formidle ræsonnementer og resultater?Formidle ræsonnementer og resultater?

 

Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den skriftlige prøve i matematik A i år Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den skriftlige prøve i matematik A i år Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den skriftlige prøve i matematik A i år Mener du at det var lettere eller sværere at nå til enighed om bedømmelsen ved den skriftlige prøve i matematik A i år 

end før reformen?end før reformen?end før reformen?end før reformen?

 

Har du været skriftlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der gjaldt før reformen?Har du været skriftlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der gjaldt før reformen?Har du været skriftlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der gjaldt før reformen?Har du været skriftlig censor på hhx i matematik A efter de fagbilag der gjaldt før reformen?

 

I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af 

læreplanen for matematik A på hhx?: Gennem arbejde med hovedområderne algebra, geometri og matematisk analyse læreplanen for matematik A på hhx?: Gennem arbejde med hovedområderne algebra, geometri og matematisk analyse læreplanen for matematik A på hhx?: Gennem arbejde med hovedområderne algebra, geometri og matematisk analyse læreplanen for matematik A på hhx?: Gennem arbejde med hovedområderne algebra, geometri og matematisk analyse 

har eleverne opnået faktuel viden om matematiske emner, metoder og anvendelsesområderhar eleverne opnået faktuel viden om matematiske emner, metoder og anvendelsesområderhar eleverne opnået faktuel viden om matematiske emner, metoder og anvendelsesområderhar eleverne opnået faktuel viden om matematiske emner, metoder og anvendelsesområder

 

I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?I hvilken grad vurderer du at dette skyldtes forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau?
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Antal Procent

I høj grad 9 13,8

I nogen grad 37 56,9

I mindre grad 19 29,2

Total 65 100,0

Antal Procent

I høj grad 8 12,3

I nogen grad 28 43,1

I mindre grad 26 40,0

Slet ikke 3 4,6

Total 65 100,0

Antal Procent

I høj grad 6 9,2

I nogen grad 28 43,1

I mindre grad 28 43,1

Slet ikke 3 4,6

Total 65 100,0

Spørgsmål til lærere og censorer
Videregående uddannelse

Antal Procent

I høj grad 23 35,4

I nogen grad 31 47,7

I mindre grad 11 16,9

Total 65 100,0

Antal Procent

I høj grad 23 34,8

I nogen grad 32 48,5

I mindre grad 11 16,7

Total
66 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 10,8

I nogen grad 36 55,4

I mindre grad 16 24,6

Slet ikke 6 9,2

Total 65 100,0

I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af 

læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til at overskue, analysere og vurdere kendte og ukendte læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til at overskue, analysere og vurdere kendte og ukendte læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til at overskue, analysere og vurdere kendte og ukendte læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til at overskue, analysere og vurdere kendte og ukendte 

problemstillinger fra faget eller uden for faget i hverdagen og i erhvervs- eller studiemæssig sammenhængproblemstillinger fra faget eller uden for faget i hverdagen og i erhvervs- eller studiemæssig sammenhængproblemstillinger fra faget eller uden for faget i hverdagen og i erhvervs- eller studiemæssig sammenhængproblemstillinger fra faget eller uden for faget i hverdagen og i erhvervs- eller studiemæssig sammenhæng

 

 

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

samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser der inddrager matematik?samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser der inddrager matematik?samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser der inddrager matematik?samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser der inddrager matematik?

 

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

matematik specifikt?matematik specifikt?matematik specifikt?matematik specifikt?

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

 

I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af 

læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til på en kvalificeret måde at forholde sig til den øgede læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til på en kvalificeret måde at forholde sig til den øgede læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til på en kvalificeret måde at forholde sig til den øgede læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne er i stand til på en kvalificeret måde at forholde sig til den øgede 

matematisering af samfundet samt medvirke til den fortsatte udvikling af samfundetmatematisering af samfundet samt medvirke til den fortsatte udvikling af samfundetmatematisering af samfundet samt medvirke til den fortsatte udvikling af samfundetmatematisering af samfundet samt medvirke til den fortsatte udvikling af samfundet

 

I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af I hvilken grad vurderer du at eleverne ved undervisningens afslutning havde indfriet de formål som fremgår af 

læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne har opnået forståelse af matematikkens rolle i samfundet og kendskab til læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne har opnået forståelse af matematikkens rolle i samfundet og kendskab til læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne har opnået forståelse af matematikkens rolle i samfundet og kendskab til læreplanen for matematik A på hhx?: Eleverne har opnået forståelse af matematikkens rolle i samfundet og kendskab til 

faglige metoder og tankeganges betydning for samfundsudviklingenfaglige metoder og tankeganges betydning for samfundsudviklingenfaglige metoder og tankeganges betydning for samfundsudviklingenfaglige metoder og tankeganges betydning for samfundsudviklingen
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