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Elevernes evaluering af Almen sprogforståelse 2019/20 

I alt har 76 elever besvaret evalueringen. 

I sammenfatningen bruges betegnelsen AP for syntaks/morfologi og latin er latin. 

Undervisningens form 

At undervisningen forestås af samme lærer i hhv. syntaks og morfologi synes kun 6 elever Dårligt 

om, de resterende 70 elever fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem ok, Godt og Meget godt. 

Undervisningens indhold 

31,6% af eleverne synes sværhedsgraden i AP har været Tilpas. Det er værd at bemærke, at 50% af 

eleverne synes AP har været Svært og 11,8% har valgt Meget svær. Lidt anderledes ser det ud for 

latin, hvor 65,8% af eleverne synes, at sværhedsgraden har været Tilpas, kun 17,1% mener det har 

været Svært, og 13,2% og 3,9% har valgt hhv. Let og Meget let. For både AP og latin gælder det, at 

eleverne har været godt tilfredse med arbejdsformerne. Et par elever kommenterer, at de skal lære 

rigtig meget på kort tid. 

Materiale 

Stort set alle elever har givet positive tilkendegivelser om materialet – også hjælpemidlerne til AP-

eksamen 

Prøverne 

For latin gælder det, at 72 af de 76 elever, der har svaret, følte sig Ok, Godt eller Meget godt 

forberedt til prøven på baggrund af undervisningen. Næsten hver anden elev synes latinprøven var 

Svær, mens 40,8% synes prøven havde et Tilpas niveau. Eleverne er primært godt tilfredse med, at 

prøven er skriftlig. 

For AP gælder det, at 11 af de 76 elever følte sig Dårligt eller Meget dårligt forberedt til prøven – 

de resterende fordeler sig på Ok, Godt og Meget godt på baggrund af undervisningen. Hhv. 38,2% 

og 36,8% synes, AP-prøvens niveau var Tilpas eller Svær. 17,3% synes, den var Meget svær. Der er 

delte meninger om AP-prøvens mundtlige form, dog er lidt over 70% af tilkendegivelserne positive. 

 


