
Elevernes AP-evaluering 2017/18 

I alt har 78 elever besvaret evalueringen. 
I sammenfatningen bruges betegnelsen AP for syntaks/morfologi og latin er latin. 

Undervisningens form 

At to forskellige lærere forestår undervisningen i hhv. syntaks og morfologi evalueres mest 
OK/Godt, hhv. 12 og 3 elever synes Dårligt og Meget dårligt om det. En del elever kommenterer, 
at én lærer til AP ville være bedre. 

Undervisningens indhold 

De fleste elever mener, at de, I nogen grad eller Meget, kan bruge AP i de andre sprogfag, og lidt 
over halvdelen mener, at sværhedsgraden i AP har været Tilpas, det er værd at bemærke, at hhv. 
25 og 7 elever synes AP har været Svært og Meget svært. En overvejende del har været glade for 
arbejdsformerne i AP. Selvom de fleste mener, de kan bruge latin i de øvrige sprogfag, er der også 
en del, som ikke ved det sikkert. 50% synes, at sværhedsgraden i latin har været Tilpas – næsten 
30% synes det har været Let, og der er generelt meget god tilfredshed med arbejdsformerne i 
latin. 

Materiale 

Der er generel tilfredshed med ibogen, Sprogenes Verden, dog tyder en del af kommentarerne på, 
at layoutet og den elektroniske tilgang ikke har været optimal. 

Prøverne 

Ingen elever synes de var Dårligt forberedt til prøven i latin på baggrund af undervisningen. Til AP-
prøven var 10 elever Dårligt forberedt på baggrund af undervisningen, de resterende spreder sig 
ud på Ok/Godt, Meget godt. 
Over halvdelen af elevene synes latinprøven havde Tilpas niveau og knap 22% synes den var Let. 
Anderledes ser det ud for AP-prøven, hvor 41% mener den var Svær, 38,5% mener den var Tilpas. 
Der er intet at indvende mod, at latin og AP er delt op i to prøver. 
Der er generel god tilfredshed med, at prøven i latin og AP er hhv. skriftlig og mundtlig, dog synes 
sammenlagt 24,4% Dårlig eller Meget dårligt om, at AP-prøven er mundtlig, hvilket kan have en 
sammenhæng med kommentarerne om, at det er en gruppeprøve – stort set alle elever synes 
Ok/Godt, Meget godt om det, men en del kommenterer, at formen ikke giver rigtig mening. 
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I sammenfatningen bruges betegnelsen AP for syntaks/morfologi og latin er latin. 

Forløbet i Almen Sprogforståelse har fungeret godt for eleverne, både hvad angår indhold, 
arbejdsformer og materiale. Særligt latin har fået positiv feedback, hvilket også afspejler sig i 
evalueringen af prøveformerne – stort set alle elever synes latinprøven var tilpas eller let. 
Elevernes mening om prøven i syntaks og morfologi fordeler sig mere spredt mellem tilpas og 
meget svær, og kommentarerne til prøven giver anledning til overveje, hvorvidt gruppeformen 
skal gentages og om der skal være én eller flere ap-lærere pr hold. 



Elevernes resultat til ap-latin prøven fordelte sig således: 
8,5 
8,9 
7,4 
Gennemsnit: 8,3 


