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IndledningIndledningIndledningIndledning    
 

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

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

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

 

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

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

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

spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen er formuleret således at nogle spørgsmål handler om lærerens generelle 

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

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

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

pågældende klasse”.  

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Antal Procent

 Ja 96 30,0

 Nej 224 70,0

Total 320 100,0

Antal Procent

 Ja 216 67,5

Nej 104 32,5

320 100,0

Antal Procent

 Ja 75 23,4

 Nej 245 76,6

Total 320 100,0

Antal Procent

 3 år eller derunder 18 5,6

 4-9 år 50 15,7

 10-15 år 38 11,9

 Over 15 år 213 66,8

Total 319 100,0

Antal Procent

 Ja 11 3,5

 Nej 306 96,5

Total 317 100,0

Antal Procent

 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik A har været et 

studieretningsfag
134 62,0

 Jeg har udelukkende haft hold hvor matematik A har været et 

valgfag
64 29,6

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
18 8,3

Total 216 100,0

Antal

 Fysik 134

Kemi 27

Naturgeografi 3

Biologi 2

Samfundsfag 4

Musik 11

Idræt 22

Ingen 47

Andre 100

Antal Procent

 Ja 144 67,0

 Nej 71 33,0

Total 215 100,0

 

 

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?

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

 

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

 

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

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?

 

 

Total

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

 

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

 

Har du i dette semester undervist i matematik A på stx på et eller flere hold der afslutter faget i denne eksamenstermin?Har du i dette semester undervist i matematik A på stx på et eller flere hold der afslutter faget i denne eksamenstermin?Har du i dette semester undervist i matematik A på stx på et eller flere hold der afslutter faget i denne eksamenstermin?Har du i dette semester undervist i matematik A på stx på et eller flere hold der afslutter faget i denne eksamenstermin?
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Spørgsmål til lærere
Kernestof og supplerende stof

Antal Procent

Enig 91 42,3

Overvejende enig 103 47,9

Overvejende uenig 19 8,8

Uenig 2 0,9

Total 215 100,0

Antal Procent

Enig 48 22,4

Overvejende enig 134 62,6

Overvejende uenig 22 10,3

Uenig 10 4,7

Total 214 100,0

Antal Procent

Enig 53 24,8

Overvejende enig 113 52,8

Overvejende uenig 38 17,8

Uenig 10 4,7

Total 214 100,0

Antal Procent

Enig 32 15,2

Overvejende enig 103 49,0

Overvejende uenig 53 25,2

Uenig 22 10,5

Total 210 100,0

Antal Procent

 Ja 67 31,5

 Nej 146 68,5

Total 213 100,0

Antal Procent

Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som uddybning af 

kernestoffet
77 36,0

Det supplerende stof er fortrinsvist indgået som selvstændige 

emner
22 10,3

Det supplerende stof er indgået nogenlunde ligeligt som 

uddybning af kernestoffet og som selvstændige emner
115 53,7

Total 214 100,0

 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

matematik A: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til fagets formålmatematik A: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til fagets formålmatematik A: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til fagets formålmatematik A: Indholdet af kernestoffet er hensigtsmæssigt i forhold til fagets formål

 

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

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

 Under 25 % 105 49,1

 25-35 % 106 49,5

 Mere end 35 % 3 1,4

Total 214 100,0

Antal Procent

Let 86 40,6

Overvejende let 92 43,4

Overvejende svært 24 11,3

Svært 10 4,7

Total 212 100,0

Antal Procent

Let 66 31,1

Overvejende let 101 47,6

Overvejende svært 39 18,4

Svært 6 2,8

Total 212 100,0

Antal Procent

Let 24 11,5

Overvejende let 77 36,8

Overvejende svært 73 34,9

Svært 35 16,7

Total 209 100,0

Antal Procent

Let 27 12,9

Overvejende let 72 34,4

Overvejende svært 77 36,8

Svært 33 15,8

Total 209 100,0

Antal Procent

 I høj grad 17 11,9

 I nogen grad 60 42,0

 I mindre grad 59 41,3

 Slet ikke 7 4,9

Total 143 100,0

 

 I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på 

det pågældende hold: Matematik-historiske forløbdet pågældende hold: Matematik-historiske forløbdet pågældende hold: Matematik-historiske forløbdet pågældende hold: Matematik-historiske forløb

 

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?

 I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på 

det pågældende hold: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modellerdet pågældende hold: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modellerdet pågældende hold: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modellerdet pågældende hold: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller

 

 

 I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på 

det pågældende hold: Differentialligningsmodellerdet pågældende hold: Differentialligningsmodellerdet pågældende hold: Differentialligningsmodellerdet pågældende hold: Differentialligningsmodeller

 

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 vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på  I hvilken grad vurderer du at det har været let eller svært at dække følgende emner i arbejdet med det supplerende stof på 

det pågældende hold: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning samt deduktive forløbdet pågældende hold: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning samt deduktive forløbdet pågældende hold: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning samt deduktive forløbdet pågældende hold: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning samt deduktive forløb
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Antal Procent

Enig 45 21,0

Overvejende enig 76 35,5

Overvejende uenig 73 34,1

Uenig 20 9,3

Total 214 100,0

Antal Procent

Enig 111 51,6

Overvejende enig 64 29,8

Overvejende uenig 34 15,8

Uenig 6 2,8

Total 215 100,0

Antal Procent

Enig 64 29,8

Overvejende enig 71 33,0

Overvejende uenig 67 31,2

Uenig 13 6,0

Total 215 100,0

Antal Procent

Enig 41 19,4

Overvejende enig 78 37,0

Overvejende uenig 77 36,5

Uenig 15 7,1

Total 211 100,0

Antal Procent

Enig 29 13,6

Overvejende enig 62 29,0

Overvejende uenig 80 37,4

Uenig 43 20,1

Total 214 100,0

Antal Procent

Enig 6 2,8

Overvejende enig 37 17,1

Overvejende uenig 94 43,5

Uenig 79 36,6

Total 216 100,0

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

 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

faglige mål: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige målfaglige mål: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige målfaglige mål: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige målfaglige mål: Den afsatte uddannelsestid i faget har ikke været tilstrækkelig til at nå de faglige mål
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Flerfagligt samspil

Antal Procent

 I høj grad 31 14,4

 I nogen grad 87 40,5

 I mindre grad 58 27,0

 Slet ikke 39 18,1

Total 215 100,0

Antal Procent

 Ingen 99 45,8

 1-20 % 100 46,3

 21-40 % 9 4,2

 Ved ikke 8 3,7

Total 216 100,0

Antal Procent

 Primært kernestof 19 10,6

 Primært supplerende stof 89 49,7

 Lige dele kernestof og supplerende stof 58 32,4

 Hverken kernestof eller supplerende stof 13 7,3

Total 179 100,0

Antal Procent

 Ingen 2 1,4

 1-20 % 20 13,6

 21-40 % 21 14,3

 41-60 % 20 13,6

 Over 60 % 82 55,8

 Ved ikke 2 1,4

Total 147 100,0

Antal Procent

 I høj grad 6 2,8

 I nogen grad 51 23,9

 I mindre grad 103 48,4

 Slet ikke 53 24,9

Total 213 100,0

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 73

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
62

 

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

Fysik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbFysik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbFysik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbFysik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

 

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

Fysik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbFysik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbFysik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbFysik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

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

 

 

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

 

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

 

Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i arbejdet med synopsen til prøven i AT?Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i arbejdet med synopsen til prøven i AT?Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i arbejdet med synopsen til prøven i AT?Hvor stor en andel af eleverne på det pågældende hold har inddraget matematik i arbejdet med synopsen til prøven i AT?
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Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 67

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

43

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 61

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb
33

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
16

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 21

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
39

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 103

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
1

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 1

 

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

Naturgeografi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetNaturgeografi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetNaturgeografi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetNaturgeografi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

 

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

Kemi - Har ikke samarbejdet med fagetKemi - Har ikke samarbejdet med fagetKemi - Har ikke samarbejdet med fagetKemi - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Naturgeografi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbNaturgeografi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbNaturgeografi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbNaturgeografi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Kemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetKemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetKemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetKemi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

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

Kemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringKemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringKemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringKemi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Kemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbKemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbKemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbKemi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

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

Kemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbKemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbKemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbKemi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Fysik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringFysik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringFysik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringFysik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Fysik - Har ikke samarbejdet med fagetFysik - Har ikke samarbejdet med fagetFysik - Har ikke samarbejdet med fagetFysik - Har ikke samarbejdet med faget

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

Fysik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetFysik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetFysik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetFysik - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet
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Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 14

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 159

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 21

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
16

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 6

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
32

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 130

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 38

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
16

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 13

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
29

 

 

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

Samfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetSamfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetSamfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetSamfundsfag - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

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

Samfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringSamfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringSamfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringSamfundsfag - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Samfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbSamfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbSamfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbSamfundsfag - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

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

Samfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbSamfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbSamfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbSamfundsfag - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Biologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringBiologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringBiologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringBiologi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Biologi - Har ikke samarbejdet med fagetBiologi - Har ikke samarbejdet med fagetBiologi - Har ikke samarbejdet med fagetBiologi - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Biologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbBiologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbBiologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbBiologi - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Biologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetBiologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetBiologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetBiologi - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

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

Naturgeografi - Har ikke samarbejdet med fagetNaturgeografi - Har ikke samarbejdet med fagetNaturgeografi - Har ikke samarbejdet med fagetNaturgeografi - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Biologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbBiologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbBiologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbBiologi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

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

Naturgeografi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringNaturgeografi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringNaturgeografi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringNaturgeografi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
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Antal

Har ikke samarbejdet med faget 115

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 7

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
3

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
11

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 158

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 27

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
9

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 6

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
36

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 124

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 20

 

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

Engelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbEngelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbEngelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbEngelsk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

 

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

Dansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringDansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringDansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringDansk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Dansk - Har ikke samarbejdet med fagetDansk - Har ikke samarbejdet med fagetDansk - Har ikke samarbejdet med fagetDansk - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Dansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbDansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbDansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbDansk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Dansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetDansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetDansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetDansk - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

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

Musik - Har ikke samarbejdet med fagetMusik - Har ikke samarbejdet med fagetMusik - Har ikke samarbejdet med fagetMusik - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Dansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbDansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbDansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbDansk - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

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

Musik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbMusik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbMusik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbMusik - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Musik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringMusik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringMusik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringMusik - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

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

Samfundsfag - Har ikke samarbejdet med fagetSamfundsfag - Har ikke samarbejdet med fagetSamfundsfag - Har ikke samarbejdet med fagetSamfundsfag - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Musik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbMusik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbMusik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbMusik - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb
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Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
6

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
37

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 127

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 40

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
10

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 3

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering 21

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 117

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 5

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
6

 

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

Filosofi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringFilosofi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringFilosofi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringFilosofi - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

 

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

Historie - Har ikke samarbejdet med fagetHistorie - Har ikke samarbejdet med fagetHistorie - Har ikke samarbejdet med fagetHistorie - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Filosofi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbFilosofi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbFilosofi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbFilosofi - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

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

Historie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetHistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetHistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetHistorie - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

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

Historie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringHistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringHistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringHistorie - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Historie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbHistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbHistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbHistorie - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

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

Historie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbHistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbHistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbHistorie - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Engelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringEngelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringEngelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringEngelsk - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Engelsk - Har ikke samarbejdet med fagetEngelsk - Har ikke samarbejdet med fagetEngelsk - Har ikke samarbejdet med fagetEngelsk - Har ikke samarbejdet med faget

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

Engelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbEngelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbEngelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbEngelsk - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
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Antal

Har ikke samarbejdet med faget 164

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 13

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
9

Antal

Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet 5

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
9

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 146

Antal

Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb 5

Antal

Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb
2

Antal

Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering
8

Antal

Har ikke samarbejdet med faget 158

 

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

Billedkunst - Har ikke samarbejdet med fagetBilledkunst - Har ikke samarbejdet med fagetBilledkunst - Har ikke samarbejdet med fagetBilledkunst - Har ikke samarbejdet med faget

 

 

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

Billedkunst - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbBilledkunst - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbBilledkunst - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbBilledkunst - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

 

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

Billedkunst - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringBilledkunst - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringBilledkunst - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringBilledkunst - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Idræt - Har ikke samarbejdet med fagetIdræt - Har ikke samarbejdet med fagetIdræt - Har ikke samarbejdet med fagetIdræt - Har ikke samarbejdet med faget

 

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

Billedkunst - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbBilledkunst - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbBilledkunst - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbBilledkunst - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

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

Idræt - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetIdræt - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetIdræt - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffetIdræt - Aftalt rækkefølge i gennemgangen af stoffet

 

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

Idræt - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringIdræt - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringIdræt - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveafleveringIdræt - Koordineret praktiske forhold, eksempelvis opgaveaflevering

 

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

Idræt - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbIdræt - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbIdræt - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløbIdræt - Samarbejdet om fælles eller delvist fælles forløb

 

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

Idræt - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbIdræt - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbIdræt - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløbIdræt - Koordineret enkeltfaglige forløb, eksempelvis parallelforløb

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

Filosofi - Har ikke samarbejdet med fagetFilosofi - Har ikke samarbejdet med fagetFilosofi - Har ikke samarbejdet med fagetFilosofi - Har ikke samarbejdet med faget
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Antal Procent

Enig 34 16,3

Overvejende enig 67 32,1

Overvejende uenig 55 26,3

Uenig 25 12,0

Ikke besvaret 28 13,4

Total 209 100,0

Antal Procent

Enig 31 14,9

Overvejende enig 66 31,7

Overvejende uenig 49 23,6

Uenig 23 11,1

Ikke besvaret 39 18,8

Total 208 100,0

Antal Procent

Enig 40 19,3

Overvejende enig 79 38,2

Overvejende uenig 40 19,3

Uenig 20 9,7

Ikke besvaret 28 13,5

Total 207 100,0

Antal Procent

Enig 74 36,3

Overvejende enig 73 35,8

Overvejende uenig 27 13,2

Uenig 5 2,5

Ikke besvaret 25 12,3

Total 204 100,0

Antal Procent

Enig 41 20,0

Overvejende enig 65 31,7

Overvejende uenig 49 23,9

Uenig 26 12,7

Ikke besvaret 24 11,7

Total 205 100,0

Antal Procent

Enig 5 2,4

Overvejende enig 22 10,6

Overvejende uenig 54 26,0

Uenig 102 49,0

Ikke besvaret 25 12,0

Total 208 100,0

 

De øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematikDe øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematikDe øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematikDe øvrige fag har styrket den faglige indlæring i matematik

 

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

samspil: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematiksamspil: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematiksamspil: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematiksamspil: Lærere i andre fag har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til matematik

 

 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på det pågældende hold i følgende udsagn i relation til det faglige  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på det pågældende hold i følgende udsagn i relation til det faglige  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på det pågældende hold i følgende udsagn i relation til det faglige  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på 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 fagsamspil: Det har været vanskeligt at koordinere pga. manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fagsamspil: Det har været vanskeligt at koordinere pga. manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fagsamspil: Det har været vanskeligt at koordinere pga. manglende indblik i hvad eleverne lærer i andre fag

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

samspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til fagligheden i andre fagsamspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til fagligheden i andre fagsamspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til fagligheden i andre fagsamspil: Jeg har ikke haft tilstrækkeligt kendskab til fagligheden i andre fag

 

 

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

samspil: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligtsamspil: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligtsamspil: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligtsamspil: Det tilgængelige materiale til flerfagligt samarbejde er for uoverskueligt

 

 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på det pågældende hold i følgende udsagn i relation til det faglige  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på det pågældende hold i følgende udsagn i relation til det faglige  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på det pågældende hold i følgende udsagn i relation til det faglige  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af dine erfaringer på 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 samarbejdesamspil: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejdesamspil: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejdesamspil: Jeg har fundet det vanskeligt at finde materialer og inspiration til det flerfaglige samarbejde
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Tilrettelæggelse af undervisning, arbejdsformer og evaluering

Antal Procent

I høj grad 49 23,3

I nogen grad 109 51,9

I mindre grad 39 18,6

Slet ikke 13 6,2

Total 210 100,0

Antal Procent

I høj grad 118 55,9

I nogen grad 85 40,3

I mindre grad 6 2,8

Slet ikke 2 0,9

Total 211 100,0

Antal Procent

I høj grad 73 34,9

I nogen grad 107 51,2

I mindre grad 24 11,5

Slet ikke 5 2,4

Total 209 100,0

Antal Procent

I høj grad 49 23,3

I nogen grad 104 49,5

I mindre grad 46 21,9

Slet ikke 11 5,2

Total 210 100,0

Antal Procent

I høj grad 20 10,2

I nogen grad 35 17,9

I mindre grad 53 27,0

Slet ikke 88 44,9

Total 196 100,0

Antal Procent

I høj grad 100 47,2

I nogen grad 98 46,2

I mindre grad 14 6,6

Total 212 100,0

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

hold: Løbende skriftlige prøver og testhold: Løbende skriftlige prøver og testhold: Løbende skriftlige prøver og testhold: Løbende skriftlige prøver og test

 

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

hold: Screening ved undervisningens begyndelsehold: Screening ved undervisningens begyndelsehold: Screening ved undervisningens begyndelsehold: Screening ved undervisningens begyndelse

 

 

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

anvendte arbejdsformeranvendte arbejdsformeranvendte arbejdsformeranvendte arbejdsformer

 

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

Materialernes sværhedsgradMaterialernes sværhedsgradMaterialernes sværhedsgradMaterialernes sværhedsgrad

 

 I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: De  I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: De  I hvilken grad har du søgt at tilgodese progressionen i undervisningen på det pågældende hold ved hjælp af følgende: De  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 forløbfaglige mål der sættes for de enkelte forløbfaglige mål der sættes for de enkelte forløbfaglige 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 omfangMaterialernes omfangMaterialernes omfangMaterialernes omfang
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Antal Procent

I høj grad 5 2,5

I nogen grad 50 24,8

I mindre grad 101 50,0

Slet ikke 46 22,8

Total 202 100,0

Antal Procent

I høj grad 29 13,9

I nogen grad 101 48,6

I mindre grad 61 29,3

Slet ikke 17 8,2

Total 208 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 1,0

I nogen grad 4 2,0

I mindre grad 14 6,9

Slet ikke 182 90,1

Total 202 100,0

Antal Procent

 Det har skolen 16 7,5

 Det har faggruppen 54 25,5

 Det har jeg alene 95 44,8

 Det har jeg sammen med holdet 40 18,9

 Ved ikke/andre 7 3,3

Total 212 100,0

Antal Procent

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

spørgsmål offentliggjort på forhånd)
211 99,5

 Prøveform b) (dvs. en prøve på grundlag af rapporter) 1 0,5

Total 212 100,0

Antal Procent

 I høj grad 9 4,3

 I nogen grad 37 17,5

 I mindre grad 84 39,8

 Slet ikke 81 38,4

Total 211 100,0

 

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

 

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

 

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

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

hold: Portfoliohold: Portfoliohold: Portfoliohold: Portfolio

 

 

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

hold: Samtalerhold: Samtalerhold: Samtalerhold: Samtaler

 

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

hold: Løbende mundtlige prøverhold: Løbende mundtlige prøverhold: Løbende mundtlige prøverhold: Løbende mundtlige prøver
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Faglige mål

Antal Procent

Klart 97 47,1

Overvejende klart 92 44,7

Overvejende uklart 17 8,3

Total 206 100,0

Antal Procent

Let 57 29,8

Overvejende let 88 46,1

Overvejende svært 37 19,4

Svært 9 4,7

Total 191 100,0

Antal Procent

Klart 34 16,6

Overvejende klart 83 40,5

Overvejende uklart 63 30,7

Uklart 25 12,2

Total 205 100,0

Antal Procent

Let 16 8,4

Overvejende let 60 31,4

Overvejende svært 75 39,3

Svært 40 20,9

Total 191 100,0

Antal Procent

Klart 68 33,3

Overvejende klart 107 52,5

Overvejende uklart 27 13,2

Uklart 2 1,0

Total 204 100,0

Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af 

datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af 

modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor klart eller uklart modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor klart eller uklart modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor klart eller uklart modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor klart eller uklart 

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

 

 

Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent 

datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan 

forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor let eller svært vurderer du at det er at forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor let eller svært vurderer du at det er at forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor let eller svært vurderer du at det er at forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor let eller svært vurderer du at det er at 

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

 

Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt 

kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - 

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

 

Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent Eleverne skal kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givent 

datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar der kan 

forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte 

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

Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt Eleverne skal kunne: Håndtere formler, herunder kunne oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt 

kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - kunne anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold - 

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

 

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

målene. målene. målene. målene. 
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Antal Procent

Let 49 26,3

Overvejende let 85 45,7

Overvejende svært 46 24,7

Svært 6 3,2

Total 186 100,0

Antal Procent

Klart 91 44,4

Overvejende klart 84 41,0

Overvejende uklart 29 14,1

Uklart 1 0,5

Total 205 100,0

Antal Procent

Let 62 32,6

Overvejende let 84 44,2

Overvejende svært 35 18,4

Svært 9 4,7

Total 190 100,0

Antal Procent

Klart 117 57,6

Overvejende klart 75 36,9

Overvejende uklart 10 4,9

Uklart 1 0,5

Total 203 100,0

Antal Procent

Let 102 54,0

Overvejende let 76 40,2

Overvejende svært 8 4,2

Svært 3 1,6

Total 189 100,0

Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt 

kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og 

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

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

 

Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt Eleverne skal kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt 

kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og kunne give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og 

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

 

 

Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af 

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

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

 

Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af Eleverne skal kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af 

datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af 

modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor let eller svært modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor let eller svært modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor let eller svært modellerne, kunne analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger - Hvor let eller svært 

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

 

Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af Eleverne skal kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af 

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

Klart 104 51,0

Overvejende klart 76 37,3

Overvejende uklart 21 10,3

Uklart 3 1,5

Total 204 100,0

Antal Procent

Let 58 31,2

Overvejende let 75 40,3

Overvejende svært 41 22,0

Svært 12 6,5

Total 186 100,0

Antal Procent

Klart 35 17,2

Overvejende klart 89 43,6

Overvejende uklart 59 28,9

Uklart 21 10,3

Total 204 100,0

Antal Procent

Let 15 7,9

Overvejende let 70 37,0

Overvejende svært 74 39,2

Svært 30 15,9

Total 189 100,0

Antal Procent

Klart 42 20,8

Overvejende klart 61 30,2

Overvejende uklart 70 34,7

Uklart 29 14,4

Total 202 100,0

Antal Procent

Let 7 3,7

Overvejende let 48 25,3

Overvejende svært 84 44,2

Svært 51 26,8

Total 190 100,0

 

Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og 

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

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

 

Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse 

i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor let eller svært vurderer du at det er at tilrettelægge undervisningen 

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

 

Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og 

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

Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse Eleverne skal kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse 

i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er i behandling af en mere kompleks problemstilling - Hvor klart eller uklart vurderer du at de enkelte mål i læreplanen er 

formuleret?formuleret?formuleret?formuleret?

 

 

Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af 

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

mål?mål?mål?mål?

 

Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af Eleverne skal kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af 

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

Klart 115 57,2

Overvejende klart 68 33,8

Overvejende uklart 15 7,5

Uklart 3 1,5

Total 201 100,0

Antal Procent

Let 81 43,1

Overvejende let 82 43,6

Overvejende svært 20 10,6

Svært 5 2,7

Total 188 100,0

Antal

 Ja, på skoleniveau 84

Ja, i matematikfaggruppen 16

Ja, på teamniveau 18

Nej 97

Total 215

Antal Procent

 Ja 170 83,7

 Nej 33 16,3

Total 203 100,0

Antal Procent

 Større elevinddragelse 11 6,5

 Mindre elevinddragelse 56 32,9

 Uændret elevinddragelse 103 60,6

Total 170 100,0

Antal Procent

I høj grad 31 15,2

I nogen grad 102 50,0

I mindre grad 50 24,5

Slet ikke 21 10,3

Total 204 100,0

Antal Procent

I høj grad 47 22,9

I nogen grad 90 43,9

I mindre grad 48 23,4

Slet ikke 20 9,8

Total 205 100,0

 

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

Materialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærereMaterialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærereMaterialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærereMaterialer fra en eller flere faglige foreninger for matematiklærere

 

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

UndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningenUndervisningsvejledningen

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?

 

 

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

 

Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor let eller svært vurderer du Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor let eller svært vurderer du Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor let eller svært vurderer du Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor let eller svært vurderer du 

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

 

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)

Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor klart eller uklart vurderer Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor klart eller uklart vurderer Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor klart eller uklart vurderer Eleverne skal kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger - Hvor klart eller uklart vurderer 

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

I høj grad 9 4,5

I nogen grad 49 24,6

I mindre grad 87 43,7

Slet ikke 54 27,1

Total 199 100,0

Antal Procent

I høj grad 31 15,2

I nogen grad 90 44,1

I mindre grad 63 30,9

Slet ikke 20 9,8

Total 204 100,0

Antal Procent

I høj grad 39 19,3

I nogen grad 88 43,6

I mindre grad 64 31,7

Slet ikke 11 5,4

Total 202 100,0

Antal Procent

I høj grad 58 28,4

I nogen grad 100 49,0

I mindre grad 41 20,1

Slet ikke 5 2,5

Total 204 100,0

Antal Procent

I høj grad 12 6,0

I nogen grad 35 17,5

I mindre grad 78 39,0

Slet ikke 75 37,5

Total 200 100,0

Antal Procent

I høj grad 57 28,2

I nogen grad 97 48,0

I mindre grad 40 19,8

Slet ikke 8 4,0

Total 202 100,0

Antal Procent

 Ja 46 22,8

 Nej 156 77,2

Total 202 100,0

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?

 

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

Den uformelle kollegasnakDen uformelle kollegasnakDen uformelle kollegasnakDen uformelle kollegasnak

 

 

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

Samarbejdet med dine teamkolleger på skolenSamarbejdet med dine teamkolleger på skolenSamarbejdet med dine teamkolleger på skolenSamarbejdet med dine teamkolleger på skolen

 

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

Internettet genereltInternettet genereltInternettet genereltInternettet generelt

 

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

Samarbejdet med dine fagkolleger på skolenSamarbejdet med dine fagkolleger på skolenSamarbejdet med dine fagkolleger på skolenSamarbejdet med dine fagkolleger på skolen

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

Fagets side på EMU'enFagets side på EMU'enFagets side på EMU'enFagets side på EMU'en

 

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

EfteruddannelsesaktiviteterEfteruddannelsesaktiviteterEfteruddannelsesaktiviteterEfteruddannelsesaktiviteter
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Antal Procent

Ja, fylder meget mere 7 4,2

Ja, fylder lidt mere 82 48,8

Ja, fylder lidt mindre 23 13,7

Ja, fylder meget mindre 6 3,6

Nej, er uændret 50 29,8

Total 168 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 14 8,3

Ja, fylder lidt mere 76 45,2

Ja, fylder lidt mindre 18 10,7

Ja, fylder meget mindre 6 3,6

Nej, er uændret 54 32,1

Total 168 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 22 13,2

Ja, fylder lidt mere 91 54,5

Ja, fylder lidt mindre 9 5,4

Ja, fylder meget mindre 5 3,0

Nej, er uændret 40 24,0

Total 167 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 3 1,8

Ja, fylder lidt mere 30 18,2

Ja, fylder lidt mindre 54 32,7

Ja, fylder meget mindre 21 12,7

Nej, er uændret 57 34,5

Total 165 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 4 2,4

Ja, fylder lidt mere 25 15,1

Ja, fylder lidt mindre 38 22,9

Ja, fylder meget mindre 13 7,8

Nej, er uændret 86 51,8

Total 166 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 76 45,8

Ja, fylder lidt mere 65 39,2

Ja, fylder meget mindre 2 1,2

Nej, er uændret 23 13,9

Total 166 100,0

 

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

af it og CAS-værktøjer som understøtning af færdighedsindlæring og matematisk begrebsdannelse?af it og CAS-værktøjer som understøtning af færdighedsindlæring og matematisk begrebsdannelse?af it og CAS-værktøjer som understøtning af færdighedsindlæring og matematisk begrebsdannelse?af it og CAS-værktøjer som understøtning af færdighedsindlæring og matematisk begrebsdannelse?

 

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

der belyser den deduktive opbygning af matematisk teori?der belyser den deduktive opbygning af matematisk teori?der belyser den deduktive opbygning af matematisk teori?der belyser den deduktive opbygning af matematisk teori?

 

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

elevernes forståelse af matematik gennem arbejde med mundtlig formidling?elevernes forståelse af matematik gennem arbejde med mundtlig formidling?elevernes forståelse af matematik gennem arbejde med mundtlig formidling?elevernes forståelse af matematik gennem arbejde med mundtlig formidling?

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

Eksperimenterende tilgange til matematiske emner, problemstillinger og opgaver?Eksperimenterende tilgange til matematiske emner, problemstillinger og opgaver?Eksperimenterende tilgange til matematiske emner, problemstillinger og opgaver?Eksperimenterende tilgange til matematiske emner, problemstillinger og opgaver?

 

 

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

forløb?forløb?forløb?forløb?

 

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

selvstændige håndtering af matematiske problemstillinger?selvstændige håndtering af matematiske problemstillinger?selvstændige håndtering af matematiske problemstillinger?selvstændige håndtering af matematiske problemstillinger?
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Antal Procent

Ja, fylder meget mere 22 13,2

Ja, fylder lidt mere 77 46,1

Ja, fylder lidt mindre 16 9,6

Ja, fylder meget mindre 5 3,0

Nej, er uændret 47 28,1

Total 167 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 7 4,2

Ja, fylder lidt mere 60 35,7

Ja, fylder lidt mindre 14 8,3

Ja, fylder meget mindre 2 1,2

Nej, er uændret 85 50,6

Total 168 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 10 6,0

Ja, fylder lidt mere 70 41,7

Ja, fylder lidt mindre 19 11,3

Ja, fylder meget mindre 7 4,2

Nej, er uændret 62 36,9

Total 168 100,0

Antal Procent

Ja, fylder lidt mere 22 13,2

Ja, fylder lidt mindre 41 24,6

Ja, fylder meget mindre 11 6,6

Nej, er uændret 93 55,7

Total 167 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 0,6

Ja, fylder lidt mere 12 7,2

Ja, fylder lidt mindre 48 28,7

Ja, fylder meget mindre 18 10,8

Nej, er uændret 88 52,7

Total 167 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 1 0,6

Ja, fylder lidt mere 5 3,0

Ja, fylder lidt mindre 74 44,0

Ja, fylder meget mindre 67 39,9

Nej, er uændret 21 12,5

Total 168 100,0

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

traditionelle skriftlige afleveringsopgaver?traditionelle skriftlige afleveringsopgaver?traditionelle skriftlige afleveringsopgaver?traditionelle skriftlige afleveringsopgaver?

 

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

opgaveløsning som hjemmearbejde?opgaveløsning som hjemmearbejde?opgaveløsning som hjemmearbejde?opgaveløsning som hjemmearbejde?

 

 

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

opgaveløsning i timerne?opgaveløsning i timerne?opgaveløsning i timerne?opgaveløsning i timerne?

 

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

Gruppearbejde med fokus på elevernes indbyrdes faglige dialog?Gruppearbejde med fokus på elevernes indbyrdes faglige dialog?Gruppearbejde med fokus på elevernes indbyrdes faglige dialog?Gruppearbejde med fokus på elevernes indbyrdes faglige dialog?

 

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

skriftlige produkter som resultat af arbejde med projekter og emner?skriftlige produkter som resultat af arbejde med projekter og emner?skriftlige produkter som resultat af arbejde med projekter og emner?skriftlige produkter som resultat af arbejde med projekter og emner?

 Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på stx mht. omfanget af: Projekt- og  Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på stx mht. omfanget af: Projekt- og  Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på stx mht. omfanget af: Projekt- og  Har reformen betydet at du har ændret arbejdsformer i undervisningen i matematik A på stx mht. omfanget af: Projekt- og 

emneforløb?emneforløb?emneforløb?emneforløb?
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Antal Procent

Ja, fylder meget mere 24 14,5

Ja, fylder lidt mere 86 52,1

Ja, fylder lidt mindre 6 3,6

Ja, fylder meget mindre 4 2,4

Nej, er uændret 45 27,3

Total 165 100,0

Antal Procent

Ja, fylder meget mere 6 3,6

Ja, fylder lidt mere 20 11,9

Ja, fylder lidt mindre 42 25,0

Ja, fylder meget mindre 18 10,7

Nej, er uændret 82 48,8

Total 168 100,0

Antal Procent

Enig 53 25,9

Overvejende enig 86 42,0

Overvejende uenig 44 21,5

Uenig 22 10,7

Total 205 100,0

Antal Procent

Enig 24 11,8

Overvejende enig 55 27,1

Overvejende uenig 68 33,5

Uenig 56 27,6

Total 203 100,0

Antal Procent

Enig 95 46,6

Overvejende enig 86 42,2

Overvejende uenig 18 8,8

Uenig 5 2,5

Total 204 100,0

Antal Procent

Enig 108 53,2

Overvejende enig 79 38,9

Overvejende uenig 13 6,4

Uenig 3 1,5

Total 203 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at:  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 it, herunder CAS-værktøjerUdvikle elevernes kompetence til at anvende it, herunder CAS-værktøjerUdvikle elevernes kompetence til at anvende it, herunder CAS-værktøjerUdvikle elevernes kompetence til at anvende it, herunder CAS-værktøjer

 

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

Eleverne kan opnå matematiske erkendelserEleverne kan opnå matematiske erkendelserEleverne kan opnå matematiske erkendelserEleverne kan opnå matematiske erkendelser

 

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

Håndtere store datamængderHåndtere store datamængderHåndtere store datamængderHåndtere store datamængder

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

Styrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenStyrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenStyrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikkenStyrke elevernes eksperimentelle tilgang til matematikken

 

 

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

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

 

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

med andre fag?med andre fag?med andre fag?med andre fag?
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Antal Procent

Enig 28 13,7

Overvejende enig 83 40,7

Overvejende uenig 61 29,9

Uenig 32 15,7

Total 204 100,0

Antal Procent

Enig 31 15,3

Overvejende enig 84 41,4

Overvejende uenig 59 29,1

Uenig 29 14,3

Total 203 100,0

Antal Procent

 Den har givet større frihed i tilrettelæggelsen 63 37,3

 Den har givet mindre frihed i tilrettelæggelsen 48 28,4

 Den har givet uændret frihed i tilrettelæggelsen 58 34,3

Total 169 100,0

Antal Procent

Enig 49 29,2

Overvejende enig 62 36,9

Overvejende uenig 40 23,8

Uenig 17 10,1

Total 168 100,0

Antal Procent

Enig 17 10,0

Overvejende enig 58 34,1

Overvejende uenig 58 34,1

Uenig 37 21,8

Total 170 100,0

Antal Procent

Enig 7 4,2

Overvejende enig 33 19,6

Overvejende uenig 82 48,8

Uenig 46 27,4

Total 168 100,0

Antal Procent

Enig 1 12,5

Overvejende enig 4 50,0

Overvejende uenig 3 37,5

Total 8 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn: Min undervisning har i højere grad  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn: Min undervisning har i højere grad  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn: Min undervisning har i højere grad  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 indholdsstyretværet tilrettelagt ud fra kompetencemål end været indholdsstyretværet tilrettelagt ud fra kompetencemål end været indholdsstyretværet tilrettelagt ud fra kompetencemål end været indholdsstyret

 

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

fra forskellige B-holdfra forskellige B-holdfra forskellige B-holdfra forskellige B-hold

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

for min undervisningfor min undervisningfor min undervisningfor min undervisning

 

 

 Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn: Jeg har oplevet at behovet for  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn: Jeg har oplevet at behovet for  Hvor enig eller uenig er du på baggrund af erfaringerne efter reformen i følgende udsagn: Jeg har oplevet at behovet for  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 forudsætninger undervisningsdifferentiering er stigende pga. hold der er sammensat af elever med forskellige interesser og forudsætninger undervisningsdifferentiering er stigende pga. hold der er sammensat af elever med forskellige interesser og forudsætninger undervisningsdifferentiering er stigende pga. hold der er sammensat af elever med forskellige interesser og forudsætninger 

for matematikfor matematikfor matematikfor matematik

 

 Udvikle elevernes modelleringskompetence Udvikle elevernes modelleringskompetence Udvikle elevernes modelleringskompetence Udvikle elevernes modelleringskompetence

 

Hvad har den nye læreplan for matematik A på stx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen Hvad har den nye læreplan for matematik A på stx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen Hvad har den nye læreplan for matematik A på stx betydet i forhold til at tilrettelægge indholdet af undervisningen Hvad har den nye læreplan for matematik A på stx 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 i følgende udsagn? Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at: Nå  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at: Nå  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Inddragelse af CAS-værktøjer i matematikundervisningen er vigtigt for at: Nå  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 iandre elevgrupper end man ellers ville få fat iandre elevgrupper end man ellers ville få fat iandre elevgrupper end man ellers ville få fat i
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Antal Procent

 Let 9 11,7

 Overvejende let 33 42,9

 Overvejende svært 26 33,8

 Svært 9 11,7

Total 77 100,0

Antal Procent

 Efter 5. semester 4 18,2

 Efter 6. semester 18 81,8

Total 22 100,0

Antal Procent

 Ja 22 27,8

 Nej 55 69,6

 Ved ikke 2 2,5

Total 79 100,0

Antal Procent

Enig 19 9,4

Overvejende enig 132 65,3

Overvejende uenig 38 18,8

Uenig 13 6,4

Total 202 100,0

Antal Procent

Enig 21 10,5

Overvejende enig 120 60,0

Overvejende uenig 44 22,0

Uenig 15 7,5

Total 200 100,0

Antal Procent

Enig 25 12,4

Overvejende enig 140 69,3

Overvejende uenig 30 14,9

Uenig 7 3,5

Total 202 100,0

Antal Procent

Enig 14 7,1

Overvejende enig 109 55,1

Overvejende uenig 55 27,8

Uenig 20 10,1

Total 198 100,0

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

mellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanenmellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanenmellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanenmellem de faglige mål og de arbejdsformer der fremgår af læreplanen

 

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

mellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanenmellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanenmellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanenmellem de faglige mål og kernestoffet i læreplanen

 

 

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

mellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenmellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenmellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanenmellem fagets identitet og de faglige mål der fremgår af læreplanen

 

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 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 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 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?hold?hold?hold?

 

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

fyldestgørendefyldestgørendefyldestgørendefyldestgørende

Hvornår ophørte undervisningen i matematik B for de pågældende elever?Hvornår ophørte undervisningen i matematik B for de pågældende elever?Hvornår ophørte undervisningen i matematik B for de pågældende elever?Hvornår ophørte undervisningen i matematik B for de pågældende elever?

 

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 15 7,6

Overvejende enig 127 64,5

Overvejende uenig 33 16,8

Uenig 22 11,2

Total 197 100,0

Antal Procent

 Løbende i forbindelse med de enkelte undervisningsforløb i 

3.g
12 6,1

 Forholdsvis tidligt, fx omkring jul i 3.g 21 10,7

 Forholdsvis sent, fx i forbindelse med en afsluttende samlet 

repetition
124 62,9

 Umiddelbart inden sidste skoledag 40 20,3

Total 197 100,0

Antal Procent

Enig 13 39,4

Overvejende enig 12 36,4

Overvejende uenig 5 15,2

Uenig 3 9,1

Total 33 100,0

Antal Procent

Enig 2 6,1

Overvejende enig 1 3,0

Overvejende uenig 16 48,5

Uenig 14 42,4

Total 33 100,0

Antal Procent

Enig 8 25,0

Overvejende enig 16 50,0

Overvejende uenig 5 15,6

Uenig 3 9,4

Total 32 100,0

Antal Procent

Enig 11 34,4

Overvejende enig 12 37,5

Overvejende uenig 5 15,6

Uenig 4 12,5

Total 32 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det 

har haft positiv betydning for elevernes overblik over stoffethar haft positiv betydning for elevernes overblik over stoffethar haft positiv betydning for elevernes overblik over stoffethar haft positiv betydning for elevernes overblik over stoffet

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det 

har haft negativ betydning for elevernes engagement i matematikken idet det har ført til eksamensfikseringhar haft negativ betydning for elevernes engagement i matematikken idet det har ført til eksamensfikseringhar haft negativ betydning for elevernes engagement i matematikken idet det har ført til eksamensfikseringhar haft negativ betydning for elevernes engagement i matematikken idet det har ført til eksamensfiksering

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det 

har haft positiv betydning for elevernes interesse idet det bidrog til at øge deres motivationhar haft positiv betydning for elevernes interesse idet det bidrog til at øge deres motivationhar haft positiv betydning for elevernes interesse idet det bidrog til at øge deres motivationhar haft positiv betydning for elevernes interesse idet det bidrog til at øge deres motivation

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd: Det 

har haft positiv betydning idet det blev lettere at sikre en mere målstyret undervisninghar haft positiv betydning idet det blev lettere at sikre en mere målstyret undervisninghar haft positiv betydning idet det blev lettere at sikre en mere målstyret undervisninghar haft positiv betydning idet det blev lettere at sikre en mere målstyret undervisning

 

 

Hvornår valgte du at offentliggøre eksamensspørgsmålene for holdet?Hvornår valgte du at offentliggøre eksamensspørgsmålene for holdet?Hvornår valgte du at offentliggøre eksamensspørgsmålene for holdet?Hvornår valgte du at offentliggøre eksamensspørgsmålene for holdet?

 

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

mellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanenmellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanenmellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanenmellem de faglige mål og de prøveformer der fremgår af læreplanen
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Spørgsmål til censorer
Mundtlig eksamen

Antal Procent

 Studieretningsfag 52 56,5

 Valgfag 40 43,5

Total 92 100,0

Antal Procent

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

spørgsmål offentliggjort på forhånd)
92 98,9

 Prøveform b) (dvs. en prøve på grundlag af rapporter) 1 1,1

Total 93 100,0

Antal Procent

 I mindre grad 1 100,0

Antal Procent

Enig 51 58,6

Overvejende enig 28 32,2

Overvejende uenig 4 4,6

Uenig 4 4,6

Total 87 100,0

Antal Procent

Enig 43 49,4

Overvejende enig 28 32,2

Overvejende uenig 9 10,3

Uenig 7 8,0

Total 87 100,0

Antal Procent

Enig 33 37,9

Overvejende enig 34 39,1

Overvejende uenig 10 11,5

Uenig 10 11,5

Total 87 100,0

Antal Procent

Enig 26 31,0

Overvejende enig 34 40,5

Overvejende uenig 16 19,0

Uenig 8 9,5

Total 84 100,0

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som 

uddybning af kernestoffet ved eksamenuddybning af kernestoffet ved eksamenuddybning af kernestoffet ved eksamenuddybning af kernestoffet ved eksamen

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Den fremsendte fortegnelse over  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Den fremsendte fortegnelse over  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Den fremsendte fortegnelse over  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Den fremsendte fortegnelse over 

de gennemførte undervisningsforløb gav mig tilstrækkelig information om undervisningen forud for prøvende gennemførte undervisningsforløb gav mig tilstrækkelig information om undervisningen forud for prøvende gennemførte undervisningsforløb gav mig tilstrækkelig information om undervisningen forud for prøvende gennemførte undervisningsforløb gav mig tilstrækkelig information om undervisningen forud for prøven

 

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

informeret om omfanget af og indholdet i det supplerende stofinformeret om omfanget af og indholdet i det supplerende stofinformeret om omfanget af og indholdet i det supplerende stofinformeret om omfanget af og indholdet i det supplerende stof

 

 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

 

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

 

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

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?
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Antal Procent

Enig 21 24,7

Overvejende enig 21 24,7

Overvejende uenig 26 30,6

Uenig 17 20,0

Total 85 100,0

Antal Procent

Enig 15 18,1

Overvejende enig 25 30,1

Overvejende uenig 21 25,3

Uenig 22 26,5

Total 83 100,0

Antal Procent

Enig
7 8,3

Overvejende enig 10 11,9

Overvejende uenig 14 16,7

Uenig 53 63,1

Total 84 100,0

Antal Procent

I høj grad 40 46,5

I nogen grad 35 40,7

I mindre grad 10 11,6

Slet ikke 1 1,2

Total 86 100,0

Antal Procent

I høj grad 25 29,4

I nogen grad 38 44,7

I mindre grad 20 23,5

Slet ikke 2 2,4

Total 85 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 14,9

I nogen grad 32 36,8

I mindre grad 30 34,5

Slet ikke 12 13,8

Total 87 100,0

Antal Procent

I høj grad 3 3,5

I nogen grad 18 20,9

I mindre grad 37 43,0

Slet ikke 28 32,6

Total 86 100,0

 

 I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller

 

 I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Matematik-historiske forløb I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Matematik-historiske forløb I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Matematik-historiske forløb I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Matematik-historiske forløb

 I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Differentialligningsmodeller I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Differentialligningsmodeller I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Differentialligningsmodeller I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Differentialligningsmodeller

 

 

 I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning  I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning  I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning  I hvilken grad indgik følgende emner i den mundtlige prøve: Ræsonnement og bevisførelse inden for infinitesimalregning 

samt deduktive forløbsamt deduktive forløbsamt deduktive forløbsamt deduktive forløb

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik 

ligeligt som selvstændige emner og uddybning af kernestofligeligt som selvstændige emner og uddybning af kernestofligeligt som selvstændige emner og uddybning af kernestofligeligt som selvstændige emner og uddybning af kernestof

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik ikke i  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik ikke i  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik ikke i  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik ikke i 

den mundtlige prøveden mundtlige prøveden mundtlige prøveden mundtlige prøve

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn vedrørende prøven på det pågældende hold: Det supplerende stof indgik som 

selvstændige emner ved eksamenselvstændige emner ved eksamenselvstændige emner ved eksamenselvstændige emner ved eksamen
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Antal Procent

I høj grad 20 25,3

I nogen grad 46 58,2

I mindre grad 5 6,3

Slet ikke 1 1,3

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
7 8,9

Total 79 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 9,0

I nogen grad 21 26,9

I mindre grad 16 20,5

Slet ikke 4 5,1

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået 30 38,5

Total 78 100,0

Antal Procent

I høj grad 19 24,4

I nogen grad 25 32,1

I mindre grad 15 19,2

Slet ikke 3 3,8

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
16 20,5

Total 78 100,0

Antal Procent

I høj grad 14 17,9

I nogen grad 27 34,6

I mindre grad 15 19,2

Slet ikke 1 1,3

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
21 26,9

Total 78 100,0

 

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

kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske modeller på baggrund af datamateriale eller 

viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne, kunne analysere viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne, kunne analysere viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne, kunne analysere viden fra andre fagområder, kunne forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modellerne, kunne analysere 

givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivningergivne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivningergivne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivningergivne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger

 

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

kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligningerkunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligningerkunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligningerkunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder til løsning af differentialligninger

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

kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale eller kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale eller kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale eller kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale eller 

fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar, der kan forventes, samt fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar, der kan forventes, samt fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar, der kan forventes, samt fænomener fra andre fagområder, kunne stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for hvilke svar, der kan forventes, samt 

være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprogvære i stand til at formulere konklusioner i et klart sprogvære i stand til at formulere konklusioner i et klart sprogvære i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog

 

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

kunne: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt anvende kunne: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt anvende kunne: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt anvende kunne: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog, og selvstændigt anvende 

symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indholdsymbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indholdsymbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indholdsymbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med matematisk indhold
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Antal Procent

I høj grad 15 19,5

I nogen grad 30 39,0

I mindre grad 8 10,4

Slet ikke 5 6,5

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
19 24,7

Total 77 100,0

Antal Procent

I høj grad 23 29,9

I nogen grad 35 45,5

I mindre grad 10 13,0

Slet ikke 3 3,9

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
6 7,8

Total 77 100,0

Antal Procent

I høj grad 10 12,8

I nogen grad 19 24,4

I mindre grad 24 30,8

Slet ikke 10 12,8

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
15 19,2

Total 78 100,0

Antal Procent

I høj grad 7 9,0

I nogen grad 8 10,3

I mindre grad 15 19,2

Slet ikke 22 28,2

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
26 33,3

Total 78 100,0

Antal Procent

I høj grad 8 10,3

I nogen grad 19 24,4

I mindre grad 16 20,5

Slet ikke 9 11,5

Den mundtlige prøve gav ikke mulighed for at vurdere om 

dette mål var nået
26 33,3

Total 78 100,0

 

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

kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillingerkunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillingerkunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillingerkunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger

 

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

kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling 

af en mere kompleks problemstillingaf en mere kompleks problemstillingaf en mere kompleks problemstillingaf en mere kompleks problemstilling

 

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

kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udviklingkunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udviklingkunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udviklingkunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling

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

kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af matematisk teorikunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af matematisk teorikunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af matematisk teorikunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider ved opbygningen af matematisk teori

 

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

kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt give en kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt give en kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt give en kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag af trekantsberegninger samt give en 

analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og praktiske analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og praktiske analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og praktiske analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på givne teoretiske og praktiske 

spørgsmålspørgsmålspørgsmålspørgsmål
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Antal Procent

I høj grad 19 24,7

I nogen grad 41 53,2

I mindre grad 12 15,6

Slet ikke 2 2,6

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
3 3,9

Total 77 100,0

Antal Procent

I høj grad 13 16,9

I nogen grad 23 29,9

I mindre grad 24 31,2

Slet ikke 5 6,5

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
12 15,6

Total 77 100,0

Antal Procent

I høj grad 9 11,7

I nogen grad 14 18,2

I mindre grad 28 36,4

Slet ikke 10 13,0

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
16 20,8

Total 77 100,0

Antal Procent

 Lette 16 18,8

 Overvejende lette 49 57,6

 Overvejende svære 14 16,5

 Svære 6 7,1

Total 85 100,0

Antal Procent

 Ja 72 83,7

 Nej 14 16,3

Total 86 100,0

Antal Procent

 Positiv 36 46,2

 Overvejende positiv 34 43,6

 Overvejende negativ 8 10,3

Total 78 100,0

Hvad er din vurdering af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd?Hvad er din vurdering af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd?Hvad er din vurdering af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd?Hvad er din vurdering af at eleverne kender eksamensspørgsmålene på forhånd?

 

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

 

 

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

præstationer ved den mundtlige prøve?præstationer ved den mundtlige prøve?præstationer ved den mundtlige prøve?præstationer ved den mundtlige prøve?

 

 I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Kunne anvende matematik på foreliggende problemer, herunder  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Kunne anvende matematik på foreliggende problemer, herunder  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Kunne anvende matematik på foreliggende problemer, herunder  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Kunne anvende matematik på foreliggende problemer, herunder 

vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres 

rækkevidde?rækkevidde?rækkevidde?rækkevidde?

 

 I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde overblik over og kunne perspektivere matematik,  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde overblik over og kunne perspektivere matematik,  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde overblik over og kunne perspektivere matematik,  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde overblik over og kunne perspektivere matematik, 

herunder overblik over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets herunder overblik over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets herunder overblik over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets herunder overblik over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets 

teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider 

af matematisk ræsonnement.af matematisk ræsonnement.af matematisk ræsonnement.af matematisk ræsonnement.

 I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde grundlæggende matematiske færdigheder, herunder  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde grundlæggende matematiske færdigheder, herunder  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde grundlæggende matematiske færdigheder, herunder  I hvilken grad viste eleverne ved den mundtlige prøve at de: Havde grundlæggende matematiske færdigheder, herunder 

kunne håndtere matematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt?kunne håndtere matematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt?kunne håndtere matematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt?kunne håndtere matematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt?
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Antal Procent

Enig 16 23,5

Overvejende enig 37 54,4

Overvejende uenig 11 16,2

Uenig 4 5,9

Total 68 100,0

Antal Procent

Enig 6 8,8

Overvejende enig 24 35,3

Overvejende uenig 32 47,1

Uenig 6 8,8

Total 68 100,0

Antal Procent

Enig 3 4,4

Overvejende enig 11 16,2

Overvejende uenig 28 41,2

Uenig 26 38,2

Total 68 100,0

Antal Procent

Enig 2 2,9

Overvejende enig 19 27,9

Overvejende uenig 29 42,6

Uenig 18 26,5

Total 68 100,0

Antal Procent

 Lettere 3 4,1

 Noget lettere 7 9,5

 Hverken lettere eller sværere 63 85,1

 Noget sværere 1 1,4

Total 74 100,0

Antal Procent

 I høj grad 1 4,0

 I nogen grad 3 12,0

 I mindre grad 3 12,0

 Slet ikke 18 72,0

Total 25 100,0

Antal Procent

 Ja 6 7,1

 Nej 5 6,0

 Jeg har kun været censor for én type hold 50 59,5

 Det kan jeg ikke vurdere 23 27,4

Total 84 100,0

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

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd: 

Der er større spredning i karaktererneDer er større spredning i karaktererneDer er større spredning i karaktererneDer er større spredning i karaktererne

 

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

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd: 

Det er sværere at bedømme eleverneDet er sværere at bedømme eleverneDet er sværere at bedømme eleverneDet er sværere at bedømme eleverne

 

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd: 

Eleverne får højere karakterEleverne får højere karakterEleverne får højere karakterEleverne får højere karakter

 

 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd:  Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om betydningen af at eleverne nu kender eksamensspørgsmålene på forhånd: 

Eleverne virker bedre forberedteEleverne virker bedre forberedteEleverne virker bedre forberedteEleverne virker bedre forberedte
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Antal Procent

 Elever der havde haft faget i en studieretning, fik typisk højere 

karakterer
4 80,0

 Elever der havde haft faget på valghold, fik typisk højere 

karakterer
1 20,0

Total 5 100,0

Skriftlig eksamen

Antal Procent

I høj grad 6 8,7

I nogen grad 50 72,5

I mindre grad 13 18,8

Total 69 100,0

Antal Procent

I høj grad 4 5,8

I nogen grad 31 44,9

I mindre grad 29 42,0

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
5 7,2

Total 69 100,0

Antal Procent

I høj grad 10 14,5

I nogen grad 43 62,3

I mindre grad 13 18,8

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
3 4,3

Total
69 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 2,9

I nogen grad 42 60,9

I mindre grad 19 27,5

Slet ikke 2 2,9

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
4 5,8

Total 69 100,0

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende forskellige fortolkninger af stamfunktion og forskellige metoder 

til løsning af differentialligningertil løsning af differentialligningertil løsning af differentialligningertil løsning af differentialligninger

 

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende funktionsudtryk og afledet funktion i opstilling af matematiske 

modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, forholde sig reflekterende til idealiseringer og modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, forholde sig reflekterende til idealiseringer og modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, forholde sig reflekterende til idealiseringer og modeller på baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, forholde sig reflekterende til idealiseringer og 

rækkevidde af modellerne, analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivningerrækkevidde af modellerne, analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivningerrækkevidde af modellerne, analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivningerrækkevidde af modellerne, analysere givne matematiske modeller og foretage simuleringer og fremskrivninger

 

 

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til 

beskrivelse af et givent datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for beskrivelse af et givent datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for beskrivelse af et givent datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for beskrivelse af et givent datamateriale eller fænomener fra andre fagområder, stille spørgsmål ud fra modeller, have blik for 

hvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sproghvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sproghvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sproghvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog

 

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: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Håndtere formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt 

sprog, og selvstændigt anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med sprog, og selvstændigt anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med sprog, og selvstændigt anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med sprog, og selvstændigt anvende symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og til at løse problemer med 

matematisk indholdmatematisk indholdmatematisk indholdmatematisk indhold
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Antal Procent

I høj grad 19 27,9

I nogen grad 37 54,4

I mindre grad 10 14,7

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
2 2,9

Total 68 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 2,9

I nogen grad 10 14,7

I mindre grad 16 23,5

Slet ikke 7 10,3

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
33 48,5

Total 68 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 1,4

I nogen grad 17 24,6

I mindre grad 19 27,5

Slet ikke 4 5,8

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
28 40,6

Total 69 100,0

Antal Procent

I høj grad 1 1,5

I nogen grad 7 10,3

I mindre grad 5 7,4

Slet ikke 5 7,4

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
50 73,5

Total 68 100,0

Antal Procent

I høj grad 24 34,8

I nogen grad 42 60,9

I mindre grad 3 4,3

Total 69 100,0

Antal Procent

I høj grad 14 20,0

I nogen grad 50 71,4

I mindre grad 6 8,6

Total 70 100,0

 

 Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  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 grundlæggende matematiske færdigheder, herunder kunne håndtere besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Havde grundlæggende matematiske færdigheder, herunder kunne håndtere besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Havde grundlæggende matematiske færdigheder, herunder kunne håndtere besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Havde grundlæggende matematiske færdigheder, herunder kunne håndtere 

matematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigtmatematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigtmatematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigtmatematiske begreber, symbolsprog og metoder og bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt

 

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikkens udvikling i samspil med den 

historiske, videnskabelige og kulturelle udviklinghistoriske, videnskabelige og kulturelle udviklinghistoriske, videnskabelige og kulturelle udviklinghistoriske, videnskabelige og kulturelle udvikling

 

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemstillinger

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder,  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder,  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder,  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, 

herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstillingherunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstillingherunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstillingherunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling

 

 

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt deduktive sider 

ved opbygningen af matematisk teorived opbygningen af matematisk teorived opbygningen af matematisk teorived opbygningen af matematisk teori

 

 I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag  I hvilken grad viste eleverne generelt at de kunne: Opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer på grundlag 

af trekantsberegninger samt give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på af trekantsberegninger samt give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på af trekantsberegninger samt give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på af trekantsberegninger samt give en analytisk beskrivelse af geometriske figurer i koordinater og udnytte dette til at svare på 

givne teoretiske og praktiske spørgsmålgivne teoretiske og praktiske spørgsmålgivne teoretiske og praktiske spørgsmålgivne teoretiske og praktiske spørgsmål
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Antal Procent

I høj grad 4 5,7

I nogen grad 50 71,4

I mindre grad 12 17,1

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
4 5,7

Total 70 100,0

Antal Procent

I høj grad 2 2,9

I nogen grad 14 20,0

I mindre grad 24 34,3

Slet ikke 3 4,3

Prøven gav ikke mulighed for at vurdere om dette mål var nået
27 38,6

Total 70 100,0

Antal Procent

 Lette 10 14,1

 Overvejende lette 41 57,7

 Overvejende svære 17 23,9

 Svære 3 4,2

Total 71 100,0

Antal Procent

 Ja 54 73,0

 Nej 20 27,0

Total 74 100,0

Antal Procent

 Lettere 8 15,7

 Noget lettere 3 5,9

 Hverken lettere eller sværere 37 72,5

 Noget sværere 3 5,9

Total 51 100,0

Antal Procent

 I høj grad 1 33,3

 I nogen grad 1 33,3

 I mindre grad 1 33,3

Total 3 100,0

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

 

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

før reformen?før reformen?før reformen?før reformen?

 

 

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

 

 Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  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 over og kunne perspektivere matematik, herunder overblik besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Havde overblik over og kunne perspektivere matematik, herunder overblik besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Havde overblik over og kunne perspektivere matematik, herunder overblik besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Havde overblik over og kunne perspektivere matematik, herunder overblik 

over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske over et område hvor matematik anvendes i samspil med andre fag, kunne bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske 

sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk sider i forbindelse med modellering og problembehandling, demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk 

ræsonnement.ræsonnement.ræsonnement.ræsonnement.

 

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?

 Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  Læreplanen rummer desuden en række bedømmelseskriterier. I hvilken grad vurderer du at eleverne bedømt ud fra deres  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 matematik på foreliggende problemer, herunder vælge besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Kunne anvende matematik på foreliggende problemer, herunder vælge besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Kunne anvende matematik på foreliggende problemer, herunder vælge besvarelser ved den skriftlige prøve viste at de: Kunne anvende matematik på foreliggende problemer, herunder vælge 

hensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres rækkeviddehensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres rækkeviddehensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres rækkeviddehensigtsmæssige metoder til løsning af problemer og redegøre for matematiske modeller og diskutere deres rækkevidde
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Spørgsmål til lærere og censorer
Matematik A og videregående uddannelse

Antal Procent

I høj grad 19 6,6

I nogen grad 138 47,8

I mindre grad 112 38,8

Slet ikke 20 6,9

Total 289 100,0

Ikke besvaret 31

320

Antal Procent

I høj grad 59 20,3

I nogen grad 176 60,7

I mindre grad 49 16,9

Slet ikke 6 2,1

Total 290 100,0

Antal Procent

I høj grad 100 34,7

I nogen grad 146 50,7

I mindre grad 37 12,8

Slet ikke 5 1,7

Total 288 100,0

Antal Procent

I høj grad 26 9,1

I nogen grad 148 51,7

I mindre grad 98 34,3

Slet ikke 14 4,9

Total 286 100,0

Antal Procent

I høj grad 85 29,1

I nogen grad 168 57,5

I mindre grad 36 12,3

Slet ikke 3 1,0

Total 292 100,0

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

 

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

matematik A på stx: Eleverne er blevet i stand til at forholde sig til andres brug af matematikmatematik A på stx: Eleverne er blevet i stand til at forholde sig til andres brug af matematikmatematik A på stx: Eleverne er blevet i stand til at forholde sig til andres brug af matematikmatematik A på stx: Eleverne er blevet i stand til at forholde sig til andres brug af matematik

 

 

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

matematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i matematisk ræsonnementmatematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i matematisk ræsonnementmatematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i matematisk ræsonnementmatematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i matematisk ræsonnement

 

 

Total

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

matematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i hvordan matematik kan bruges til at forstå, formulere og behandle matematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i hvordan matematik kan bruges til at forstå, formulere og behandle matematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i hvordan matematik kan bruges til at forstå, formulere og behandle matematik A på stx: Eleverne har opnået indsigt i hvordan matematik kan bruges til at forstå, formulere og behandle 

problemer inden for forskellige fagområderproblemer inden for forskellige fagområderproblemer inden for forskellige fagområderproblemer inden for forskellige fagområder

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

matematik A på stx: Eleverne har opnået kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og matematik A på stx: Eleverne har opnået kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og matematik A på stx: Eleverne har opnået kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og matematik A på stx: Eleverne har opnået kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og 

teknologiteknologiteknologiteknologi
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Antal Procent

I høj grad 87 29,9

I nogen grad 143 49,1

I mindre grad 51 17,5

Slet ikke 10 3,4

Total 291 100,0

Antal Procent

I høj grad 57 19,6

I nogen grad 118 40,5

I mindre grad 96 33,0

Slet ikke 20 6,9

Total 291 100,0

 

 

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

specifikt?specifikt?specifikt?specifikt?

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