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IndledningIndledningIndledningIndledning    
 

Dette bilag til EVA’s evaluering af matematik på htx 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 3

Spørgsmål til lærere
Kernestof og supplerende stof 4

Flerfagligt samspil 7
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Faglige mål 15
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Mundtlig eksamen 26

Skriftlig eksamen 31

Spørgsmål til lærere og censorer
Videregående uddannelser 35



Baggrundsspørgsmål

Antal Procent

 Ja 50 96,2

 Nej 2 3,8

Total 52 100,0

Antal Procent

 Ja 21 36,2

 Nej 37 63,8

Total 58 100,0

Antal Procent

 Ja 18 31,0

 Nej 40 69,0

Total 58 100,0

Antal Procent

 3 år eller derunder 6 10,5

 4-9 år 13 22,8

 10-15 år 14 24,6

 Over 15 år 24 42,1

Total 57 100,0

Antal Procent

 Ja 8 14,3

 Nej 48 85,7

Total 56 100,0

Antal Procent

 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik A har 

været et valgfag
13 26,0

 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik A har 

været et studieretningsfag
24 48,0

 Jeg har haft både hold hvor matematik A har været et 

studieretningsfag, og hold der har haft matematik A som 

et valgfag uden for studieretningen
13 26,0

Total 50 100,0

Antal

 Fysik 27

Kemi 8

Informationsteknologi 6

Kommunikation/ it 2

Teknologi 28

Teknikfag 23

Teknologihistorie 1

Biologi 2

Samfundsfag 1

Ingen 3

Andre 16

Har du i dette semester undervist i matematik A på htx på et eller flere hold der afslutter faget i denne Har du i dette semester undervist i matematik A på htx på et eller flere hold der afslutter faget i denne Har du i dette semester undervist i matematik A på htx på et eller flere hold der afslutter faget i denne Har du i dette semester undervist i matematik A på htx 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 htx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i matematik A på htx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i matematik A på htx i denne eksamenstermin?Har du været/skal du være mundtlig censor i matematik A på htx i denne eksamenstermin?

 

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

 

 

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?

 

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

 

Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A på htx i denne eksamenstermin?Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A på htx i denne eksamenstermin?Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A på htx i denne eksamenstermin?Hvilke typer af hold har du undervist i matematik A på htx i denne eksamenstermin?
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Antal Procent

 Ja 30 61,2

 Nej 19 38,8

Total 49 100,0

Spørgsmål til lærere

Kernestof og supplerende stof

Antal Procent

Enig 19 39,6

Overvejende enig 25 52,1

Overvejende uenig 3 6,3

Uenig 1 2,1

Total 48 100,0

Antal Procent

Enig 10 20,4

Overvejende enig 30 61,2

Overvejende uenig 8 16,3

Uenig 1 2,0

Total 49 100,0

Antal Procent

Enig 11 22,0

Overvejende enig 32 64,0

Overvejende uenig 7 14,0

Total 50 100,0

Antal Procent

Enig 9 18,4

Overvejende enig 21 42,9

Overvejende uenig 13 26,5

Uenig 6 12,2

Total 49 100,0

Antal Procent

 Ja 24 50,0

 Nej 24 50,0

Total 48 100,0

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

for matematik A: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanenfor matematik A: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanenfor matematik A: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanenfor matematik A: Indholdet af kernestoffet er klart formuleret i læreplanen

 

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?

 

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

for matematik A: Omfanget af kernestoffet er passende i forhold til de faglige målfor matematik A: Omfanget af kernestoffet er passende i forhold til de faglige målfor matematik A: Omfanget af kernestoffet er passende i forhold til de faglige målfor matematik 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 mål der er opstillet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige mål der er opstillet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige mål der er opstillet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om kernestoffet i forhold til opnåelsen af de faglige mål der er opstillet 

for matematik A:Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profilfor matematik A:Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profilfor matematik A:Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profilfor matematik A:Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til uddannelsens profil

 

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

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

 Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som 

uddybning af kernestoffet
5 10,0

 Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som 

selvstændige emner 13 26,0

 Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som 

uddybning af kernestoffet og som selvstændige emner 32 64,0

Total 50 100,0

Antal Procent

 Under 25 % 28 56,0

 25-35 % 21 42,0

 Mere end 35 % 1 2,0

Total 50 100,0

Antal Procent

I høj grad 21 42,0

I nogen grad 25 50,0

I mindre grad 3 6,0

Slet ikke 1 2,0

Total 50 100,0

Antal Procent

I høj grad 20 40,0

I nogen grad 26 52,0

I mindre grad 3 6,0

Slet ikke 1 2,0

Total 50 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 14,0

I nogen grad 15 30,0

I mindre grad 21 42,0

Slet ikke 7 14,0

Total 50 100,0

Antal Procent

I høj grad 14 28,0

I nogen grad 31 62,0

I mindre grad 5 10,0

Total 50 100,0

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 er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det 

supplerende stof har sammen med kernestoffet medvirket til opnåelse af de faglige målsupplerende stof har sammen med kernestoffet medvirket til opnåelse af de faglige målsupplerende stof har sammen med kernestoffet medvirket til opnåelse af de faglige målsupplerende stof har sammen med kernestoffet medvirket til opnåelse af de faglige mål

 

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?

 

I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det 

supplerende stof medvirker til at styrke den faglige indlæring i teknikfagetsupplerende stof medvirker til at styrke den faglige indlæring i teknikfagetsupplerende stof medvirker til at styrke den faglige indlæring i teknikfagetsupplerende stof medvirker til at styrke den faglige indlæring i teknikfaget

 

I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det 

supplerende stof inddrager matematisk teori der udgør en progression i forhold til kernestoffetsupplerende stof inddrager matematisk teori der udgør en progression i forhold til kernestoffetsupplerende stof inddrager matematisk teori der udgør en progression i forhold til kernestoffetsupplerende stof inddrager matematisk teori der udgør en progression i forhold til kernestoffet

 

I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det 

supplerende stof perspektiverer områder fra kernestoffet og udbygger de faglige mål der er erhvervet herfrasupplerende stof perspektiverer områder fra kernestoffet og udbygger de faglige mål der er erhvervet herfrasupplerende stof perspektiverer områder fra kernestoffet og udbygger de faglige mål der er erhvervet herfrasupplerende stof perspektiverer områder fra kernestoffet og udbygger de faglige mål der er erhvervet herfra
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Antal Procent

I høj grad 14 28,0

I nogen grad 24 48,0

I mindre grad 12 24,0

Total 50 100,0

Antal Procent

 I høj grad 3 10,0

 I nogen grad 16 53,3

 I mindre grad 10 33,3

 Slet ikke 1 3,3

Total 30 100,0

Antal Procent

Enig 9 18,0

Overvejende enig 21 42,0

Overvejende uenig 14 28,0

Uenig 6 12,0

Total 50 100,0

Antal Procent

Enig 16 32,7

Overvejende enig 18 36,7

Overvejende uenig 13 26,5

Uenig 2 4,1

Total 49 100,0

Antal Procent

Enig 12 25,0

Overvejende enig 14 29,2

Overvejende uenig 20 41,7

Uenig 2 4,2

Total 48 100,0

Antal Procent

Enig 14 28,0

Overvejende enig 17 34,0

Overvejende uenig 15 30,0

Uenig 4 8,0

Total 50 100,0

I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det I hvilken grad er følgende faktorer blevet tilgodeset i udvælgelsen af og arbejdet med det supplerende stof: Det 

supplerende stof har understøttet udviklingen af elevens opfattelse af at matematik kan anvendes i flerfaglige supplerende stof har understøttet udviklingen af elevens opfattelse af at matematik kan anvendes i flerfaglige supplerende stof har understøttet udviklingen af elevens opfattelse af at matematik kan anvendes i flerfaglige supplerende stof har understøttet udviklingen af elevens opfattelse af at matematik kan anvendes i flerfaglige 

sammenhængesammenhængesammenhængesammenhænge

 

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

 

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: 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: 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: 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
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Antal Procent

Enig 6 12,0

Overvejende enig 13 26,0

Overvejende uenig 21 42,0

Uenig 10 20,0

Total 50 100,0

Antal Procent

Enig 1 2,0

Overvejende enig 16 32,0

Overvejende uenig 20 40,0

Uenig 13 26,0

Total 50 100,0

Flerfagligt samspil

Antal Procent

 I høj grad 5 10,0

 I nogen grad 23 46,0

 I mindre grad 13 26,0

 Slet ikke 9 18,0

Total 50 100,0

Antal Procent

 Ingen 9 18,4

 1-20 % 8 16,3

 21-40 % 7 14,3

 41-60 % 2 4,1

 Over 60 % 7 14,3

 Ved ikke 16 32,7

Total 49 100,0

Antal Procent

Primært kernestof 12 32,4

Primært supplerende stof 6 16,2

Lige dele kernestof og supplerende stof 15 40,5

Hverken kernestof eller supplerende stof 4 10,8

Total 37 100,0

Antal Procent

1-20 % 4 13,8

21-40 % 5 17,2

41-60 % 2 6,9

Over 60 % 17 58,6

Ved ikke 1 3,4

Total 29 100,0

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: 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

 

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

 

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

 

Når matematik er indgået i studieområdet, hvilket indhold er så især blevet dækket?Når matematik er indgået i studieområdet, hvilket indhold er så især blevet dækket?Når matematik er indgået i studieområdet, hvilket indhold er så især blevet dækket?Når matematik er indgået i studieområdet, hvilket indhold er så især blevet dækket?

 

Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i prøven i studieområdet?Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i prøven i studieområdet?Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i prøven i studieområdet?Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i prøven i studieområdet?

 

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?
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Antal Procent

 I høj grad 1 2,0

 I nogen grad 19 38,8

 I mindre grad 18 36,7

 Slet ikke 11 22,4

Total 49 100,0

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 23

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
16

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 12

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
9

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 14

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 9

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
6

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 4

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

 

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: Fysik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Fysik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Fysik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Fysik - 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: Fysik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Fysik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Fysik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Fysik - 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: Fysik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Fysik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Fysik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Fysik - 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: Fysik - Har ikke samarbejdet med fagethold: Fysik - Har ikke samarbejdet med fagethold: Fysik - Har ikke samarbejdet med fagethold: Fysik - 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: Fysik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Fysik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Fysik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Fysik - 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: Kemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Kemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Kemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Kemi - 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: Kemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Kemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Kemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Kemi - 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: Kemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Kemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Kemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Kemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
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Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
9

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 23

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 4

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
2

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 2

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
6

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 31

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 2

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
5

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

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: Kemi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Kemi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Kemi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Kemi - 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: Informationsteknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Informationsteknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Informationsteknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Informationsteknologi - 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: Kemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Kemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Kemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Kemi - 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: Informationsteknologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Informationsteknologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Informationsteknologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Informationsteknologi - 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: Informationsteknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Informationsteknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Informationsteknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Informationsteknologi - 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: Teknikfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknikfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknikfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknikfag - 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: Informationsteknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Informationsteknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Informationsteknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Informationsteknologi - 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: Informationsteknologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Informationsteknologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Informationsteknologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Informationsteknologi - 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: Teknikfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Teknikfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Teknikfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Teknikfag - 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: Teknikfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknikfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknikfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknikfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
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Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
12

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 26

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 8

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
7

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
7

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 27

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 9

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
2

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

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: Teknikfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknikfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknikfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknikfag - 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: Teknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknologi - 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: Teknikfag - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknikfag - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknikfag - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknikfag - 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: Teknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknologi - 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: Teknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknologi - 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: Teknologihistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknologihistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknologihistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Teknologihistorie - 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: Teknologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknologi - 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: Teknologihistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknologihistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknologihistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Teknologihistorie - 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: Teknologihistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Teknologihistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Teknologihistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Teknologihistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet
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Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
6

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 29

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 7

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
6

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 3

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
7

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 23

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 2

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
2

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: Teknologihistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknologihistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknologihistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Teknologihistorie - 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: Teknologihistorie - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknologihistorie - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknologihistorie - Har ikke samarbejdet med fagethold: Teknologihistorie - 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: Biologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Biologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Biologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbhold: Biologi - 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: Biologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Biologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Biologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbhold: Biologi - 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: Biologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Biologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Biologi - Har ikke samarbejdet med fagethold: Biologi - 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: Biologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Biologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Biologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffethold: Biologi - 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: Biologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Biologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Biologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringhold: Biologi - 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 - 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
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Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering
6

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 33

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 11

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
5

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis 

opgaveaflevering 8

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 24

Antal Procent

Enig 1 2,2

Overvejende enig 12 26,7

Overvejende uenig 15 33,3

Uenig 12 26,7

Ikke besvaret 5 11,1

Total 45 100,0

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: 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

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: 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: 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

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
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Antal Procent

Enig 1 2,4

Overvejende enig 9 21,4

Overvejende uenig 9 21,4

Uenig 12 28,6

Ikke besvaret 11 26,2

Total 42 100,0

Antal Procent

Overvejende enig 9 21,4

Overvejende uenig 13 31,0

Uenig 17 40,5

Ikke besvaret 3 7,1

Total 42 100,0

Antal Procent

Overvejende enig 11 25,6

Overvejende uenig 18 41,9

Uenig 10 23,3

Ikke besvaret 4 9,3

Total 43 100,0

Antal Procent

Enig 3 7,0

Overvejende enig 14 32,6

Overvejende uenig 11 25,6

Uenig 13 30,2

Ikke besvaret 2 4,7

Total 43 100,0

Antal Procent

Overvejende enig 12 27,9

Overvejende uenig 13 30,2

Uenig 15 34,9

Ikke besvaret 3 7,0

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: 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: 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: 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

 

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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Tilrettelæggelse af undervisningen, arbejdsformer og evaluering

Antal Procent

I høj grad 10 20,4

I nogen grad 25 51,0

I mindre grad 12 24,5

Slet ikke 2 4,1

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 21 42,9

I nogen grad 23 46,9

I mindre grad 5 10,2

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 8 16,7

I nogen grad 34 70,8

I mindre grad 6 12,5

Total 48 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 27,1

I nogen grad 23 47,9

I mindre grad 12 25,0

Total 48 100,0

Antal Procent

I høj grad 12 27,3

I nogen grad 10 22,7

I mindre grad 13 29,5

Slet ikke 9 20,5

Total 44 100,0

Antal Procent

I høj grad 17 34,7

I nogen grad 29 59,2

I mindre grad 3 6,1

Total 49 100,0

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 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 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 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

 

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 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
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Antal Procent

I høj grad 1 2,1

I nogen grad 19 39,6

I mindre grad 23 47,9

Slet ikke 5 10,4

Total 48 100,0

Antal Procent

I høj grad 5 10,2

I nogen grad 26 53,1

I mindre grad 17 34,7

Slet ikke 1 2,0

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 2,2

I nogen grad 8 17,4

I mindre grad 15 32,6

Slet ikke 22 47,8

Total 46 100,0

Faglige mål

Antal Procent

Klart 20 41,7

Overvejende klart 26 54,2

Overvejende uklart 2 4,2

Total 48 100,0

Antal Procent

Klart 25 52,1

Overvejende klart 21 43,8

Overvejende uklart 1 2,1

Uklart 1 2,1

Total 48 100,0

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 mundtlige prøverpågældende hold: Løbende mundtlige prøverpågældende hold: Løbende mundtlige prøverpågældende hold: Løbende mundtlige prøver

 

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

 

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

 

 

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

geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrigeometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrigeometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrigeometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometri

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

funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse 

matematiske problemer og fortolke resultaternematematiske problemer og fortolke resultaternematematiske problemer og fortolke resultaternematematiske problemer og fortolke resultaterne

 

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

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

kan indfri målene.kan indfri målene.kan indfri målene.kan indfri målene.
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Antal Procent

Klart 24 50,0

Overvejende klart 19 39,6

Overvejende uklart 4 8,3

Uklart 1 2,1

Total 48 100,0

Antal Procent

Klart 21 43,8

Overvejende klart 23 47,9

Overvejende uklart 4 8,3

Total 48 100,0

Antal Procent

Klart 21 44,7

Overvejende klart 23 48,9

Overvejende uklart 2 4,3

Uklart 1 2,1

Total 47 100,0

Antal Procent

Klart 15 31,3

Overvejende klart 19 39,6

Overvejende uklart 12 25,0

Uklart 2 4,2

Total 48 100,0

Antal Procent

Klart 15 31,3

Overvejende klart 16 33,3

Overvejende uklart 13 27,1

Uklart 4 8,3

Total 48 100,0

Antal Procent

Klart 15 31,3

Overvejende klart 24 50,0

Overvejende uklart 7 14,6

Uklart 2 4,2

Total 48 100,0

 

Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne beregne, fortolke og Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne beregne, fortolke og Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne beregne, fortolke og Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne beregne, fortolke og 

anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og 

ubestemt integralubestemt integralubestemt integralubestemt integral

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

plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fagplan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fagplan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fagplan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fag

 

Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne vise fortrolighed med Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne vise fortrolighed med Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne vise fortrolighed med Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne vise fortrolighed med 

matematisk tankegang og ræsonnementmatematisk tankegang og ræsonnementmatematisk tankegang og ræsonnementmatematisk tankegang og ræsonnement

 

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

fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planenfortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planenfortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planenfortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planen

 

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

teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for 

problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for 

modellens evt. begrænsninger og dens validitetmodellens evt. begrænsninger og dens validitetmodellens evt. begrænsninger og dens validitetmodellens evt. begrænsninger og dens validitet

 

Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne veksle mellem et Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne veksle mellem et Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne veksle mellem et Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne veksle mellem et 

matematisk begrebs forskellige repræsentationermatematisk begrebs forskellige repræsentationermatematisk begrebs forskellige repræsentationermatematisk begrebs forskellige repræsentationer
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Antal Procent

Klart 22 45,8

Overvejende klart 22 45,8

Overvejende uklart 4 8,3

Total 48 100,0

Antal Procent

Klart 19 39,6

Overvejende klart 22 45,8

Overvejende uklart 6 12,5

Uklart 1 2,1

Total 48 100,0

Antal Procent

Let 8 23,5

Overvejende let 16 47,1

Overvejende svært 9 26,5

Svært 1 2,9

Total 34 100,0

Antal Procent

Let 16 47,1

Overvejende let 15 44,1

Overvejende svært 3 8,8

Total 34 100,0

Antal Procent

Let 11 34,4

Overvejende let 17 53,1

Overvejende svært 4 12,5

Total 32 100,0

 

 

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

kunne anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og kunne anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og kunne anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og kunne anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og 

naturvidenskabelige fagnaturvidenskabelige fagnaturvidenskabelige fagnaturvidenskabelige fag

 

 

 

Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne formulere sig i og Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne formulere sig i og Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne formulere sig i og Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne formulere sig i og 

skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprogskifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprogskifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprogskifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog

Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne anvende CAS-Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne anvende CAS-Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne anvende CAS-Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er formuleret: Eleven skal kunne anvende CAS-

værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationværktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationværktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationværktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation

 

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

kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med 

variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaternevariabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaternevariabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaternevariabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne

 

 

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

kunne opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrikunne opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrikunne opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrikunne opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometri
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Antal Procent

Let 8 23,5

Overvejende let 18 52,9

Overvejende svært 7 20,6

Svært 1 2,9

Total 34 100,0

Antal Procent

Let 9 26,5

Overvejende let 23 67,6

Overvejende svært 2 5,9

Total 34 100,0

Antal Procent

Let 3 8,8

Overvejende let 15 44,1

Overvejende svært 13 38,2

Svært 3 8,8

Total 34 100,0

Antal Procent

Let 5 14,7

Overvejende let 14 41,2

Overvejende svært 13 38,2

Svært 2 5,9

Total 34 100,0

Antal Procent

Let 5 14,7

Overvejende let 10 29,4

Overvejende svært 12 35,3

Svært 7 20,6

Total 34 100,0

Antal Procent

Let 12 36,4

Overvejende let 17 51,5

Overvejende svært 4 12,1

Total 33 100,0

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

kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationkunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationkunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationkunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation

 

 

 

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

kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille 

en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, 

herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetherunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetherunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetherunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitet

 

 

 

 

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

kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationerkunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationerkunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationerkunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer

 

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

kunne undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planenkunne undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planenkunne undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planenkunne undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i planen

 

 

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

kunne vise fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnementkunne vise fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnementkunne vise fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnementkunne vise fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement

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

kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige 

fortolkninger af bestemt og ubestemt integralfortolkninger af bestemt og ubestemt integralfortolkninger af bestemt og ubestemt integralfortolkninger af bestemt og ubestemt integral
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Antal Procent

Let 7 20,6

Overvejende let 12 35,3

Overvejende svært 14 41,2

Svært 1 2,9

Total 34 100,0

Antal Procent

 Ja, på skoleniveau 20 36,4

 Ja, i matematikfaggruppen 8 14,5

 Ja, på teamniveau 5 9,1

 Nej 22 40,0

Total 55 100,0

Antal Procent

 Større elevinddragelse 4 10,5

 Mindre elevinddragelse 6 15,8

 Uændret elevinddragelse 28 73,7

Total 38 100,0

Antal Procent

 Ja 38 77,6

 Nej 11 22,4

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 6,3

I nogen grad 12 25,0

I mindre grad 16 33,3

Slet ikke 17 35,4

Total 48 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 14,3

I nogen grad 21 42,9

I mindre grad 16 32,7

Slet ikke 5 10,2

Total 49 100,0

 

 

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

kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprogkunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprogkunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprogkunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog

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?

 

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)

 

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

på htx: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærerepå htx: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærerepå htx: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærerepå htx: Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærere

 

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

 

 

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

på htx: Undervisningsvejledningenpå htx: Undervisningsvejledningenpå htx: Undervisningsvejledningenpå htx: Undervisningsvejledningen
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Antal Procent

I høj grad 3 6,1

I nogen grad 10 20,4

I mindre grad 11 22,4

Slet ikke 25 51,0

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 2,0

I nogen grad 12 24,5

I mindre grad 16 32,7

Slet ikke 20 40,8

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 8,2

I nogen grad 20 40,8

I mindre grad 18 36,7

Slet ikke 7 14,3

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 19 38,8

I nogen grad 22 44,9

I mindre grad 3 6,1

Slet ikke 5 10,2

Total 49 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 14,6

I nogen grad 17 35,4

I mindre grad 14 29,2

Slet ikke 10 20,8

Total 48 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 26,5

I nogen grad 27 55,1

I mindre grad 7 14,3

Slet ikke 2 4,1

Total 49 100,0

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

på htx: Efteruddannelsesaktiviteterpå htx: Efteruddannelsesaktiviteterpå htx: Efteruddannelsesaktiviteterpå htx: Efteruddannelsesaktiviteter

 

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

på htx: Internettet genereltpå htx: Internettet genereltpå htx: Internettet genereltpå htx: Internettet generelt

 

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

på htx: Fagets side på EMU'enpå htx: Fagets side på EMU'enpå htx: Fagets side på EMU'enpå htx: Fagets side på EMU'en

 

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

på htx: Samarbejde med dine teamkolleger på skolenpå htx: Samarbejde med dine teamkolleger på skolenpå htx: Samarbejde med dine teamkolleger på skolenpå htx: Samarbejde med dine teamkolleger på skolen

 

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

på htx: Samarbejde med dine fagkolleger på skolenpå htx: Samarbejde med dine fagkolleger på skolenpå htx: Samarbejde med dine fagkolleger på skolenpå htx: Samarbejde med dine fagkolleger på skolen

 

 

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

på htx: Den uformelle kollegasnakpå htx: Den uformelle kollegasnakpå htx: Den uformelle kollegasnakpå htx: Den uformelle kollegasnak
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Antal Procent

 Ja 9 19,1

 Nej 38 80,9

Total 47 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 2,6

Ja, fylder lidt mere 7 18,4

Ja, fylder lidt mindre 7 18,4

Ja, fylder meget mindre 3 7,9

Nej, er uændret 20 52,6

Total 38 100,0

Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 17 45,9

Ja, fylder lidt mindre 6 16,2

Nej, er uændret 14 37,8

Total 37 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 2,6

Ja, fylder lidt mere 18 47,4

Ja, fylder lidt mindre 7 18,4

Nej, er uændret 12 31,6

Total 38 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 2,6

Ja, fylder lidt mere 15 39,5

Ja, fylder lidt mindre 3 7,9

Ja, fylder meget mindre 1 2,6

Nej, er uændret 18 47,4

Total 38 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 11 28,9

Ja, fylder lidt mere 17 44,7

Nej, er uændret 10 26,3

Total 38 100,0

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

induktive arbejdsmetoder og problemløsningsværktøjer?induktive arbejdsmetoder og problemløsningsværktøjer?induktive arbejdsmetoder og problemløsningsværktøjer?induktive arbejdsmetoder og problemløsningsværktøjer?

 

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

deduktive undervisningsprincipper og bevisførelse på grundlag af aksiomer?deduktive undervisningsprincipper og bevisførelse på grundlag af aksiomer?deduktive undervisningsprincipper og bevisførelse på grundlag af aksiomer?deduktive undervisningsprincipper og bevisførelse på grundlag af aksiomer?

 

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

inddragelse af praktiske problemstillinger hvor matematikken anvendes som redskab til at analysere og matematisere?inddragelse af praktiske problemstillinger hvor matematikken anvendes som redskab til at analysere og matematisere?inddragelse af praktiske problemstillinger hvor matematikken anvendes som redskab til at analysere og matematisere?inddragelse af praktiske problemstillinger hvor matematikken anvendes som redskab til at analysere og matematisere?

 

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

eksperimenterende tilgange til matematiske emner?eksperimenterende tilgange til matematiske emner?eksperimenterende tilgange til matematiske emner?eksperimenterende tilgange til matematiske emner?

 

 

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

inddragelse af CAS-værktøjer?inddragelse af CAS-værktøjer?inddragelse af CAS-værktøjer?inddragelse af CAS-værktøjer?
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Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 2,6

Ja, fylder lidt mere 20 52,6

Ja, fylder lidt mindre 2 5,3

Nej, er uændret 15 39,5

Total 38 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 2,6

Ja, fylder lidt mere 11 28,9

Ja, fylder lidt mindre 4 10,5

Ja, fylder meget mindre 2 5,3

Nej, er uændret 20 52,6

Total 38 100,0

Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 11 28,9

Ja, fylder lidt mindre 5 13,2

Ja, fylder meget mindre 3 7,9

Nej, er uændret 19 50,0

Total 38 100,0

Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 6 16,2

Ja, fylder lidt mindre 8 21,6

Nej, er uændret 23 62,2

Total 37 100,0

Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 11 29,7

Ja, fylder lidt mindre 5 13,5

Ja, fylder meget mindre 1 2,7

Nej, er uændret 20 54,1

Total 37 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 4 10,5

Ja, fylder lidt mere 14 36,8

Ja, fylder lidt mindre 1 2,6

Ja, fylder meget mindre 2 5,3

Nej, er uændret 17 44,7

Total 38 100,0

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

og emneorienteret undervisning?og emneorienteret undervisning?og emneorienteret undervisning?og emneorienteret undervisning?

 

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

undervisning der understøtter den skriftlige dimension i faget ?undervisning der understøtter den skriftlige dimension i faget ?undervisning der understøtter den skriftlige dimension i faget ?undervisning der understøtter den skriftlige dimension i faget ?

 

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

undervisning der tilrettelægges med henblik på at eleverne mundtligt fremlægger centrale dele af stoffet?undervisning der tilrettelægges med henblik på at eleverne mundtligt fremlægger centrale dele af stoffet?undervisning der tilrettelægges med henblik på at eleverne mundtligt fremlægger centrale dele af stoffet?undervisning der tilrettelægges med henblik på at eleverne mundtligt fremlægger centrale dele af stoffet?

 

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

anvendelse af portfolio som redskab i den løbende evaluering?anvendelse af portfolio som redskab i den løbende evaluering?anvendelse af portfolio som redskab i den løbende evaluering?anvendelse af portfolio som redskab i den løbende evaluering?

 

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

projektrapporter?projektrapporter?projektrapporter?projektrapporter?

 

 

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

samarbejde med andre fag?samarbejde med andre fag?samarbejde med andre fag?samarbejde med andre fag?

22



Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 1 2,6

Ja, fylder lidt mindre 11 28,9

Ja, fylder meget mindre 1 2,6

Nej, er uændret 25 65,8

Total 38 100,0

Antal Procent

Enig 13 27,7

Overvejende enig 24 51,1

Overvejende uenig 7 14,9

Uenig 3 6,4

Total 47 100,0

Antal Procent

Enig 11 22,9

Overvejende enig 17 35,4

Overvejende uenig 12 25,0

Uenig 8 16,7

Total 48 100,0

Antal Procent

Enig 20 41,7

Overvejende enig 23 47,9

Overvejende uenig 4 8,3

Uenig 1 2,1

Total 48 100,0

Antal Procent

Enig 21 43,8

Overvejende enig 23 47,9

Overvejende uenig 2 4,2

Uenig 2 4,2

Total 48 100,0

Antal Procent

Enig 10 20,8

Overvejende enig 19 39,6

Overvejende uenig 10 20,8

Uenig 9 18,8

Total 48 100,0

Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på htx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på htx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på htx mht. omfanget af: Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på htx 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 CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for 

at: eleverne kan opnå matematiske erkendelserat: eleverne kan opnå matematiske erkendelserat: eleverne kan opnå matematiske erkendelserat: eleverne kan opnå matematiske erkendelser

 

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

at: styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenat: styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenat: styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenat: styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikken

 

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

at: udvikle elevernes kompetence til at anvende CAS-værktøjerat: udvikle elevernes kompetence til at anvende CAS-værktøjerat: udvikle elevernes kompetence til at anvende CAS-værktøjerat: udvikle elevernes kompetence til at anvende CAS-værktøjer

 

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

at: håndtere store datamængderat: håndtere store datamængderat: håndtere store datamængderat: håndtere store datamængder

 

 

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

at: nå andre elevgrupper end man ellers ville få fat iat: nå andre elevgrupper end man ellers ville få fat iat: nå andre elevgrupper end man ellers ville få fat iat: nå andre elevgrupper end man ellers ville få fat i
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Antal Procent

Enig 12 25,0

Overvejende enig 23 47,9

Overvejende uenig 6 12,5

Uenig 7 14,6

Total 48 100,0

Antal Procent

 Den har givet større frihed i tilrettelæggelsen 17 45,9

 Den har givet mindre frihed i tilrettelæggelsen 10 27,0

 Den har givet uændret frihed i tilrettelæggelsen 10 27,0

Total 37 100,0

Antal Procent

Enig 15 40,5

Overvejende enig 13 35,1

Overvejende uenig 6 16,2

Uenig 3 8,1

Total 37 100,0

Antal Procent

Enig 11 29,7

Overvejende enig 10 27,0

Overvejende uenig 15 40,5

Uenig 1 2,7

Total 37 100,0

Antal Procent

Enig 3 8,1

Overvejende enig 12 32,4

Overvejende uenig 17 45,9

Uenig 5 13,5

Total 37 100,0

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

at: udvikle elevernes modelleringskompetenceat: udvikle elevernes modelleringskompetenceat: udvikle elevernes modelleringskompetenceat: udvikle elevernes modelleringskompetence

 

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

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

 

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
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Antal Procent

Elever der har faget som valgfag, når meget længere end 

elever der har faget i en studieretning 2 16,7

Elever der har faget som valgfag, når noget længere end 

elever der har faget i en studieretning 1 8,3

Elever der har faget i en studieretning, når meget længere 

end elever der har faget som valgfag 1 8,3

Elever der har faget i en studieretning, når noget længere 

end elever der har faget som valgfag 4 33,3

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
1 8,3

Det er for tidligt at udtale sig om/ved ikke 3 25,0

Total 12 100,0

Antal Procent

Enig 2 40,0

Overvejende enig 2 40,0

Overvejende uenig 1 20,0

Total 5 100,0

Antal Procent

 Nej 25 96,2

 Ved ikke 1 3,8

Total 26 100,0

Antal Procent

 Let 3 11,5

 Overvejende let 11 42,3

 Overvejende svært 8 30,8

 Svært 4 15,4

Total 26 100,0

Antal Procent

Enig 6 12,5

Overvejende enig 32 66,7

Overvejende uenig 8 16,7

Uenig 2 4,2

Total 48 100,0

 

Forskellen skyldes at det er vanskeligt at tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra Forskellen skyldes at det er vanskeligt at tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra Forskellen skyldes at det er vanskeligt at tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra Forskellen skyldes at det er vanskeligt at tilrettelægge undervisningen på valgfagshold der er sammensat af elever fra 

forskellige B-holdforskellige B-holdforskellige B-holdforskellige 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?

 

 

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?

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

fagligt fyldestgørendefagligt fyldestgørendefagligt fyldestgørendefagligt fyldestgørende

 

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?
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Antal Procent

Enig 5 10,6

Overvejende enig 35 74,5

Overvejende uenig 7 14,9

Total 47 100,0

Antal Procent

Enig 5 10,9

Overvejende enig 38 82,6

Overvejende uenig 2 4,3

Uenig 1 2,2

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 4 8,7

Overvejende enig 36 78,3

Overvejende uenig 6 13,0

Total 46 100,0

Antal Procent

Enig 8 17,4

Overvejende enig 29 63,0

Overvejende uenig 7 15,2

Uenig 2 4,3

Total 46 100,0

Antal Procent

 I høj grad 25 51,0

 I nogen grad 21 42,9

 I mindre grad 3 6,1

Total 49 100,0

Spørgsmål til censorer

Mundtlig eksamen

Antal Procent

Studieretningsfag 10 58,8

Valgfag 7 41,2

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 6 33,3

I nogen grad 8 44,4

I mindre grad 3 16,7

 slet ikke 1 5,6

Total 18 100,0

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

 

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?

 

I hvilken grad har dine elever gjort brug af forskellige former for vejledning i arbejdet med forberedelsesmaterialet til I hvilken grad har dine elever gjort brug af forskellige former for vejledning i arbejdet med forberedelsesmaterialet til I hvilken grad har dine elever gjort brug af forskellige former for vejledning i arbejdet med forberedelsesmaterialet til I hvilken grad har dine elever gjort brug af forskellige former for vejledning i arbejdet med forberedelsesmaterialet til 

den skriftlige prøve?den skriftlige prøve?den skriftlige prøve?den skriftlige prøve?

 

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

Enig 8 47,1

Overvejende enig 8 47,1

Uenig 1 5,9

Total 17 100,0

Antal Procent

Enig 10 55,6

Overvejende enig 5 27,8

Overvejende uenig 3 16,7

Total 18 100,0

Antal Procent

Enig 15 83,3

Overvejende enig 3 16,7

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 10 58,8

I mindre grad 4 23,5

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
2 11,8

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 11,8

I nogen grad 11 64,7

I mindre grad 3 17,6

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
1 5,9

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 11,8

I nogen grad 12 70,6

I mindre grad 2 11,8

Slet ikke 1 5,9

Total 17 100,0

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

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Der blev ved den mundtlige Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Der blev ved den mundtlige Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Der blev ved den mundtlige Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Der blev ved den mundtlige 

prøve stillet delspørgsmål der omhandlede stofområder der ikke var anvendt i det udtrukne projektprøve stillet delspørgsmål der omhandlede stofområder der ikke var anvendt i det udtrukne projektprøve stillet delspørgsmål der omhandlede stofområder der ikke var anvendt i det udtrukne projektprøve stillet delspørgsmål der omhandlede stofområder der ikke var anvendt i det udtrukne projekt

 

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

samlet set dækkende for de faglige mål i læreplanensamlet set dækkende for de faglige mål i læreplanensamlet set dækkende for de faglige mål i læreplanensamlet set dækkende for de faglige mål i læreplanen

 

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, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrikunne: opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrikunne: opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometrikunne: opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel klassisk som analytisk geometri

 

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 formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med kunne: opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med kunne: opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med kunne: opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk beskrivelse af problemer med 

variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaternevariabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaternevariabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaternevariabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne

 

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: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og kunne: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og kunne: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og kunne: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for matematik og de tekniske og 

naturvidenskabelige fagnaturvidenskabelige fagnaturvidenskabelige fagnaturvidenskabelige fag
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Antal Procent

I høj grad 3 17,6

I nogen grad 10 58,8

I mindre grad 4 23,5

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 17,6

I nogen grad 8 47,1

I mindre grad 6 35,3

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 9 52,9

I mindre grad 7 41,2

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 6,3

I nogen grad 9 56,3

I mindre grad 5 31,3

Slet ikke 1 6,3

Total 16 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 11,8

I nogen grad 8 47,1

I mindre grad 5 29,4

Slet ikke 2 11,8

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 23,5

I nogen grad 8 47,1

Slet ikke 1 5,9

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
4 23,5

Total 17 100,0

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: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige kunne: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige kunne: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige kunne: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion som stamfunktioner, herunder forskellige 

fortolkninger af bestemt og ubestemt integralfortolkninger af bestemt og ubestemt integralfortolkninger af bestemt og ubestemt integralfortolkninger af bestemt og ubestemt integral

 

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: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnementkunne: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnementkunne: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnementkunne: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement

 

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: være i stand til at undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i kunne: være i stand til at undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i kunne: være i stand til at undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i kunne: være i stand til at undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. som en bevægelse i 

planenplanenplanenplanen

 

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: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille kunne: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille kunne: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille kunne: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille 

en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, 

herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetherunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetherunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetherunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitet

 

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: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationerkunne: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationerkunne: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationerkunne: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer

 

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: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationkunne: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationkunne: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentationkunne: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation
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Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 10 58,8

I mindre grad 6 35,3

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 9 52,9

I mindre grad 5 29,4

Slet ikke 2 11,8

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 9 52,9

I mindre grad 7 41,2

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 9 52,9

I mindre grad 6 35,3

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
1 5,9

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 6,3

I nogen grad 7 43,8

I mindre grad 4 25,0

Slet ikke 3 18,8

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
1 6,3

Total 16 100,0

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til at løse teoretiske og praktiske problemer samt de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til at løse teoretiske og praktiske problemer samt de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til at løse teoretiske og praktiske problemer samt de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til at løse teoretiske og praktiske problemer samt 

kunne dokumentere deres løsninger?kunne dokumentere deres løsninger?kunne dokumentere deres løsninger?kunne dokumentere deres løsninger?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater, herunder vurdere modellernes de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater, herunder vurdere modellernes de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater, herunder vurdere modellernes de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater, herunder vurdere modellernes 

rækkevidde?rækkevidde?rækkevidde?rækkevidde?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne anvende matematiske teorier og metode i tekniske og de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne anvende matematiske teorier og metode i tekniske og de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne anvende matematiske teorier og metode i tekniske og de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne anvende matematiske teorier og metode i tekniske og 

naturvidenskabelige fag?naturvidenskabelige fag?naturvidenskabelige fag?naturvidenskabelige fag?
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Antal Procent

I høj grad 5 29,4

I nogen grad 6 35,3

I mindre grad 1 5,9

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
5 29,4

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 11,8

I nogen grad 7 41,2

I mindre grad 7 41,2

Slet ikke 1 5,9

Total 17 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 5 29,4

I mindre grad 10 58,8

Slet ikke 1 5,9

Total 17 100,0

Antal Procent

 Overvejende lette 10 58,8

 Overvejende svære 5 29,4

 Svære 2 11,8

Total 17 100,0

Antal Procent

Ja 13 72,2

Nej 5 27,8

Total 18 100,0

Antal Procent

 Lettere 2 16,7

 Noget lettere 1 8,3

 Hverken lettere eller sværere 7 58,3

 Noget sværere 2 16,7

Total 12 100,0

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte 

sprog?sprog?sprog?sprog?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation?de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation?de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation?de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation?

 

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?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at 

de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse af bevisførelse?de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse af bevisførelse?de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse af bevisførelse?de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse af bevisførelse?

 

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?

 

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

 I nogen grad 1 50,0

 I mindre grad 1 50,0

Total 2 100,0

Antal Procent

 Ja 3 16,7

 Nej 2 11,1

 Jeg har kun været censor for én type hold 8 44,4

 Det kan jeg ikke vurdere 5 27,8

Total 18 100,0

Antal Procent

 Elever der havde haft faget i en studieretning, fik typisk 

højere karakterer 2 66,7

 Elever der havde haft faget på et valghold, fik typisk 

højere karakterer
1 33,3

Total 3 100,0

Skriftlig eksamen

Antal Procent

I nogen grad 13 72,2

I mindre grad 4 22,2

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
1 5,6

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,6

I nogen grad 9 50,0

I mindre grad 6 33,3

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
2 11,1

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 17,6

I nogen grad 10 58,8

I mindre grad 4 23,5

Total 17 100,0

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

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikke-matematisk 

beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne?beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne?beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne?beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne?

 

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?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende vektorer i plan og rum til løsning af problemer inden for 

matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fag?matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fag?matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fag?matematik og de tekniske og naturvidenskabelige fag?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af såvel 

klassisk som analytisk geometri?klassisk som analytisk geometri?klassisk som analytisk geometri?klassisk som analytisk geometri?
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Antal Procent

I høj grad 2 11,1

I nogen grad 8 44,4

I mindre grad 6 33,3

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
2 11,1

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 16,7

I nogen grad 9 50,0

I mindre grad 3 16,7

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
3 16,7

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,6

I nogen grad 12 66,7

I mindre grad 4 22,2

Slet ikke 1 5,6

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,6

I nogen grad 5 27,8

I mindre grad 9 50,0

Slet ikke 1 5,6

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået 2 11,1

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 16,7

I nogen grad 5 27,8

I mindre grad 10 55,6

Total 18 100,0

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: undersøge og fortolke forløbet af vektorfunktioner i én variabel, bl.a. 

som en bevægelse i planen?som en bevægelse i planen?som en bevægelse i planen?som en bevægelse i planen?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion 

som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og ubestemt integral?som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og ubestemt integral?som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og ubestemt integral?som stamfunktioner, herunder forskellige fortolkninger af bestemt og ubestemt integral?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement?I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement?I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement?I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement?

 

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært 

inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, 

dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetdokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetdokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitetdokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitet
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Antal Procent

I høj grad 10 55,6

I nogen grad 6 33,3

I mindre grad 2 11,1

Total 18 100,0

Antal Procent

I nogen grad 11 61,1

I mindre grad 7 38,9

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,6

I nogen grad 6 33,3

I mindre grad 10 55,6

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
1 5,6

Total 18 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 5,9

I nogen grad 7 41,2

I mindre grad 7 41,2

Slet ikke 1 5,9

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået 1 5,9

Total 17 100,0

Antal Procent

I nogen grad 11 61,1

I mindre grad 3 16,7

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
4 22,2

Total 18 100,0

Antal Procent

I nogen grad 8 44,4

I mindre grad 10 55,6

Total 18 100,0

I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel 

beregninger som dokumentation?beregninger som dokumentation?beregninger som dokumentation?beregninger som dokumentation?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige 

repræsentationer?repræsentationer?repræsentationer?repræsentationer?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: var fortrolige med matematisk tankegang og ræsonnement?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde opnået tilstrækkelig matematisk indsigt til at kunne 

anvende matematiske teorier og metode i tekniske og naturvidenskabelige fag?anvende matematiske teorier og metode i tekniske og naturvidenskabelige fag?anvende matematiske teorier og metode i tekniske og naturvidenskabelige fag?anvende matematiske teorier og metode i tekniske og naturvidenskabelige fag?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: selvstændigt kunne anvende matematiske teorier og metoder til 

at løse teoretiske og praktiske problemer samt kunne dokumentere deres løsninger?at løse teoretiske og praktiske problemer samt kunne dokumentere deres løsninger?at løse teoretiske og praktiske problemer samt kunne dokumentere deres løsninger?at løse teoretiske og praktiske problemer samt kunne dokumentere deres løsninger?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere 

resultater, herunder vurdere modellernes rækkevidde?resultater, herunder vurdere modellernes rækkevidde?resultater, herunder vurdere modellernes rækkevidde?resultater, herunder vurdere modellernes rækkevidde?
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Antal Procent

I høj grad 10 55,6

I nogen grad 6 33,3

I mindre grad 2 11,1

Total 18 100,0

Antal Procent

I nogen grad 6 33,3

I mindre grad 10 55,6

Slet ikke 1 5,6

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået 1 5,6

Total 18 100,0

Antal Procent

I nogen grad 3 16,7

I mindre grad 6 33,3

Slet ikke 1 5,6

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var 

nået
8 44,4

Total 18 100,0

Antal Procent

 Lette 3 17,6

 Overvejende lette 7 41,2

 Overvejende svære 7 41,2

Total 17 100,0

Antal Procent

 I høj grad 10 55,6

 I nogen grad 7 38,9

 I mindre grad 1 5,6

Total 18 100,0

Antal Procent

 I høj grad 2 11,1

 I nogen grad 10 55,6

 I mindre grad 3 16,7

 Slet ikke 3 16,7

Total 18 100,0

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne anvende it-hjælpemidler og matematikprogrammer til 

såvel beregninger som dokumentation?såvel beregninger som dokumentation?såvel beregninger som dokumentation?såvel beregninger som dokumentation?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse for deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse for deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse for deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: havde overblik, evne til at generalisere og forståelse for 

bevisførelse?bevisførelse?bevisførelse?bevisførelse?

 

Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne - bedømt ud fra 

deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske deres besvarelser ved den skriftlige prøve - viste at de: kunne formulere sig i og skifte sikkert mellem det matematiske 

symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog?symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog?symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog?symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog?

 

I hvilken grad vurderer du at der er sammenhæng mellem det udleverede forberedelsesmateriale og den samlede I hvilken grad vurderer du at der er sammenhæng mellem det udleverede forberedelsesmateriale og den samlede I hvilken grad vurderer du at der er sammenhæng mellem det udleverede forberedelsesmateriale og den samlede I hvilken grad vurderer du at der er sammenhæng mellem det udleverede forberedelsesmateriale og den samlede 

skriftlige prøve?skriftlige prøve?skriftlige prøve?skriftlige prøve?

 

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 er der tale om niveaumæssige forskelle for de dele af besvarelsen der vedrører forberedelsesmaterialet og I hvilken grad er der tale om niveaumæssige forskelle for de dele af besvarelsen der vedrører forberedelsesmaterialet og I hvilken grad er der tale om niveaumæssige forskelle for de dele af besvarelsen der vedrører forberedelsesmaterialet og I hvilken grad er der tale om niveaumæssige forskelle for de dele af besvarelsen der vedrører forberedelsesmaterialet og 

den øvrige del af opgaverne?den øvrige del af opgaverne?den øvrige del af opgaverne?den øvrige del af opgaverne?
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Antal Procent

 I høj grad 4 22,2

 I nogen grad 10 55,6

 I mindre grad 4 22,2

Total 18 100,0

Antal Procent

Ja 14 77,8

Nej 4 22,2

Total 18 100,0

Antal Procent

 Noget lettere 2 15,4

 Hverken lettere eller sværere 9 69,2

 Noget sværere 2 15,4

Total 13 100,0

Antal Procent

 I mindre grad 2 100,0

Spørgsmål til lærere og censorer
Videregående uddannelse

Antal Procent

I høj grad 10 18,2

I nogen grad 39 70,9

I mindre grad 6 10,9

Total 55 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 12,7

I nogen grad 31 56,4

I mindre grad 17 30,9

Total 55 100,0

I hvilken grad bidrager de to dele af prøven til at belyse forskellige former for matematikkompetencer således at prøven I hvilken grad bidrager de to dele af prøven til at belyse forskellige former for matematikkompetencer således at prøven I hvilken grad bidrager de to dele af prøven til at belyse forskellige former for matematikkompetencer således at prøven I hvilken grad bidrager de to dele af prøven til at belyse forskellige former for matematikkompetencer således at prøven 

samlet set giver et mere dækkende billede af elevens samlede kompetencer?samlet set giver et mere dækkende billede af elevens samlede kompetencer?samlet set giver et mere dækkende billede af elevens samlede kompetencer?samlet set giver et mere dækkende billede af elevens samlede kompetencer?

 

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 gymnasiereformen?end før gymnasiereformen?end før gymnasiereformen?end før gymnasiereformen?

 

Har du været skriftlig censor på htx i matematik A efter de fagbilag der galdt før reformen?Har du været skriftlig censor på htx i matematik A efter de fagbilag der galdt før reformen?Har du været skriftlig censor på htx i matematik A efter de fagbilag der galdt før reformen?Har du været skriftlig censor på htx i matematik A efter de fagbilag der galdt 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 htx: Eleverne har udviklet personlige kompetencer såsom analytisk sans, logisk læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har udviklet personlige kompetencer såsom analytisk sans, logisk læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har udviklet personlige kompetencer såsom analytisk sans, logisk læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har udviklet personlige kompetencer såsom analytisk sans, logisk 

tænkning og præcis sprogbrugtænkning og præcis sprogbrugtænkning og præcis sprogbrugtænkning og præcis sprogbrug

I hvilken grad skyldtes det at der var forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau som eleverne må forventes I hvilken grad skyldtes det at der var forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau som eleverne må forventes I hvilken grad skyldtes det at der var forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau som eleverne må forventes I hvilken grad skyldtes det at der var forskellige opfattelser af kravene til det faglige niveau som eleverne må forventes 

at have i skriftlig matematik?at have i skriftlig matematik?at have i skriftlig matematik?at have i skriftlig matematik?

 

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 htx: Eleverne har med udgangspunkt i matematiske og praktiske problemstillinger læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har med udgangspunkt i matematiske og praktiske problemstillinger læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har med udgangspunkt i matematiske og praktiske problemstillinger læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har med udgangspunkt i matematiske og praktiske problemstillinger 

opnået kompetencer der giver dem både formelle og reelle studiekompetencer på højeste gymnasiale niveauopnået kompetencer der giver dem både formelle og reelle studiekompetencer på højeste gymnasiale niveauopnået kompetencer der giver dem både formelle og reelle studiekompetencer på højeste gymnasiale niveauopnået kompetencer der giver dem både formelle og reelle studiekompetencer på højeste gymnasiale niveau
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Antal Procent

I høj grad 3 5,5

I nogen grad 32 58,2

I mindre grad 19 34,5

Slet ikke 1 1,8

Total 55 100,0

Antal Procent

I høj grad 28 50,9

I nogen grad 26 47,3

I mindre grad 1 1,8

Total 55 100,0

Antal Procent

I høj grad 34 61,8

I nogen grad 17 30,9

I mindre grad 4 7,3

Total 55 100,0

Antal Procent

I høj grad 21 38,2

I nogen grad 24 43,6

I mindre grad 8 14,5

Slet ikke 2 3,6

Total 55 100,0

I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser generelt?I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser generelt?I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser generelt?I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx 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 htx: Eleverne har opnået matematiske kompetencer der sætter dem i stand til at forstå, læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har opnået matematiske kompetencer der sætter dem i stand til at forstå, læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har opnået matematiske kompetencer der sætter dem i stand til at forstå, læreplanen for matematik A på htx: Eleverne har opnået matematiske kompetencer der sætter dem i stand til at forstå, 

analysere, vurdere og træffe beslutninger i komplekse er i såvel samfunds- og erhvervs- som studiemæssige analysere, vurdere og træffe beslutninger i komplekse er i såvel samfunds- og erhvervs- som studiemæssige analysere, vurdere og træffe beslutninger i komplekse er i såvel samfunds- og erhvervs- som studiemæssige analysere, vurdere og træffe beslutninger i komplekse er i såvel samfunds- og erhvervs- som studiemæssige 

sammenhængesammenhængesammenhængesammenhænge

 

 

I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser i I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser i I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående uddannelser i I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx 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 htx ruster eleverne til: videregående, naturvidenskabelige I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående, naturvidenskabelige I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående, naturvidenskabelige I hvilken grad mener du at undervisningen i matematik A på htx ruster eleverne til: videregående, naturvidenskabelige 

uddannelser der inddrager matematik?uddannelser der inddrager matematik?uddannelser der inddrager matematik?uddannelser der inddrager matematik?
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