I dette spørgeskema skal du svare på spørgsmål om følgende emner:
Dig, din familie og dit hjem
Din interesse for naturfag og miljøet
Fysik/kemi- og biologiundervisningen i skolen
Dine planer for videreuddannelse
Du bedes læse hvert spørgsmål omhyggeligt og svare så præcist som muligt.
Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Dine svar skal være rigtige for dig.
Du kan bede om hjælp, hvis der er noget, du ikke forstår, eller du ikke er sikker på, hvordan du skal besvare spørgsmålet.
Nogle af spørgsmålene handler om naturfagene fysik, kemi og biologi. På din skole kan det være, at man underviser i fagene hver for sig (fx fysik, kemi
og biologi), delvist samlet (fx fysik/kemi og biologi) eller helt samlet i ét generelt fag (fx naturfag). Du bedes besvare spørgsmålene bedst muligt for disse
fag samlet set. Bemærk at fagene matematik og geografi IKKE er omfattet af naturfagsbegrebet i dette spørgeskema.
Vær opmærksom på, at du kommer videre til næste spørgsmål ved at trykke på knappen i nederste højre hjørne på skærmen. I nogle tilfælde skal du rulle
ned til bunden af skærmen for at kunne se knappen og komme videre.
Dine svar vil blive lagt sammen med svar fra andre elever for at beregne sum og gennemsnit, og den enkelte elev vil ikke kunne genkendes.
Alle dine svar vil blive behandlet fortroligt.

Afsnit A: Dig, din familie og dit hjem

Hvilket klassetrin er du på?
(Vælg fra rullemenuen for at besvare spørgsmålet.)

Klassetr
in

ST001Q01TA01

Vælg ...

Klassetrin ( ST001Q01TA01 )
Vælg ...
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
I gang med en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller et forløb på en produktionsskole

Hvilken type uddannelse er du i gang med?
(Vælg ét svar.)

7.-10. klasse i folkeskolen eller på privatskole

8.-10. klasse på en efterskole

En uddannelse på en produktionsskole

Det almene gymnasium (stx), hhx, htx eller hf

En erhvervsfaglig uddannelse (fx frisør, elektriker, SOSU)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

Hvornår er du født?
(Vælg dag, måned og år i rullemenuerne.)

ST003Q01TA01

Dag

Vælg ...
Dag ( ST003Q01TA01 )
Vælg ...
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
ST003Q02TA01

Måned

Vælg ...

Måned ( ST003Q02TA01 )
Vælg ...
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
ST003Q03TA01

År

Vælg ...
År ( ST003Q03TA01 )
Vælg ...
1998
1999
2000
2001

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Udfyld venligst alle oplysninger vedrørende din fødselsdato.

Er du pige eller dreng?
(Vælg ét svar.)

Pige

Dreng

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

Hvad er den højeste skoleuddannelse, din mor har fuldført?
Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal sætte kryds, så spørg den person, der står for prøven.

(Vælg ét svar.)

Studentereksamen (stx), hf, hhx eller htx

7., 8., 9. eller 10. klasse

1., 2., 3., 4. 5. eller 6. klasse

Hun gennemførte ikke 1.-6- klasse

ST005C 01TA01

ST005C 01TA02

ST005C 01TA03

ST005C 01TA04

Har din mor gennemført nogen af følgende uddannelser?
Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal sætte kryds, så spørg den person, der står for prøven.

(Vælg ét svar i hver række.)

En forskningsuddannelse (fx ph.d., doktorgrad)

En lang videregående uddannelse (fx læge, jurist, økonom, civilingeniør)

En mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, teknikum-/diplomingeniør)

En kort videregående uddannelse (fx markedsøkonom, datamatiker, multimediedesigner, laborant)

En erhvervsfaglig uddannelse (fx elektriker, butiksassistent, smed, SOSU)

Ja

Nej

ST006Q01TA01

ST006Q01TA02

ST006Q02TA01

ST006Q02TA02

ST006Q03TA01

ST006Q03TA02

ST006Q04TA01

ST006Q04TA02

ST006C 01TA01

ST006C 01TA02

Hvad er den højeste skoleuddannelse, din far har fuldført?
Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal sætte kryds, så spørg den person, der står for prøven.

(Vælg et svar.)

Studentereksamen (stx), hf, hhx eller htx

7., 8., 9. eller 10. klasse

1., 2., 3., 4. 5. eller 6. klasse

Han gennemførte ikke 1.-6. klasse

ST007C 01TA01

ST007C 01TA02

ST007C 01TA03

ST007C 01TA04

Har din far gennemført nogen af følgende uddannelser?

Hvis du ikke er sikker på, hvilket svar du skal vælge, så spørg den person, der står for prøven.

(Vælg ét svar i hver række.)

En forskningsuddannelse (fx ph.d., doktorgrad)

En lang videregående uddannelse (fx læge, jurist, økonom, civilingeniør)

En mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, teknikum-/diplomingeniør)

En kort videregående uddannelse (fx markedsøkonom, datamatiker, multimediedesigner, laborant)

En erhvervsfaglig uddannelse (fx elektriker, butiksassistent, smed, SOSU)

Ja

Nej

ST008Q01TA01

ST008Q01TA02

ST008Q02TA01

ST008Q02TA02

ST008Q03TA01

ST008Q03TA02

ST008Q04TA01

ST008Q04TA02

ST008C 01TA01

ST008C 01TA02

Hvad laver din mor for øjeblikket?
(Vælg ét svar.)

Arbejder fuldtids med løn

Arbejder deltids med løn

Arbejder ikke, men søger arbejde

Andet (fx hjemmegående, pensioneret)

ST009Q01TA01

ST009Q01TA02

ST009Q01TA03

ST009Q01TA04

Hvad laver din far for øjeblikket?
(Vælg ét svar.)

Arbejder fuldtids med løn

Arbejder deltids med løn

Arbejder ikke, men søger arbejde

Andet (fx hjemmegående, pensioneret)

ST010Q01TA01

ST010Q01TA02

ST010Q01TA03

ST010Q01TA04

Hvilke af følgende er der i dit hjem?
(Vælg ét svar i hver række.)

Et skrivebord at lave lektier ved

Dit eget værelse

Et stille sted at lave lektier

En computer, du kan bruge til dit skolearbejde

Computerprogrammer til undervisning

Forbindelse til internettet

Klassisk litteratur (fx Karen Blixen)

Digtsamlinger

Kunstværker (fx malerier)

Bøger, du kan bruge til skolearbejde

Ja

Nej

ST011Q01TA01

ST011Q01TA02

ST011Q02TA01

ST011Q02TA02

ST011Q03TA01

ST011Q03TA02

ST011Q04TA01

ST011Q04TA02

ST011Q05TA01

ST011Q05TA02

ST011Q06TA01

ST011Q06TA02

ST011Q07TA01

ST011Q07TA02

ST011Q08TA01

ST011Q08TA02

ST011Q09TA01

ST011Q09TA02

ST011Q10TA01

ST011Q10TA02

Manualer, tekniske instruktionsbøger, osv.

En ordbog

En DVD-afspiller

Et fladskærms-tv/Plasma-tv/LCD-tv

Kabel-tv

Bøger om kunst, musik eller design

Et musikinstrument (fx klaver, guitar, violin)

Et smart tv

ST011Q11TA01

ST011Q11TA02

ST011Q12TA01

ST011Q12TA02

ST011Q13TA01

ST011Q13TA02

ST011Q14NA01

ST011Q14NA02

ST011Q15NA01

ST011Q15NA02

ST011Q16NA01

ST011Q16NA02

ST011Q17TA01

ST011Q17TA02

ST011Q18TA01

ST011Q18TA02

Ejer dine foræ ldre et sommerhus, et kolonihavehus eller en anden form for fritidshus?
(Vælg ét svar.)

Ja

Nej

ST800A01TA01

ST800A01TA02

Hvor mange af følgende ting er der i dit hjem?
(Vælg ét svar i hver række.)

Fjernsyn

Biler

Badeværelser med badekar og/eller bruser

Mobiltelefoner uden internetadgang

Mobiltelefoner med internetadgang (fx smartphones)

Computere (stationære, bærbare eller notebooks)

Tablets (fx iPad®, BlackBerry ®, PlayBook™)

E-bogslæsere (fx Kindle™, Kobo, Bookeen)

Musikinstrumenter (fx guitar, klaver)

Ingen

En

To

Tre eller flere

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q04NA01

ST012Q04NA02

ST012Q04NA03

ST012Q04NA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

Hvor mange bøger har I derhjemme?
Der kan være ca. 40 bøger på 1 meter hylde. Tæl ikke ugeblade, aviser eller dine skolebøger med.

(Vælg ét svar.)

0-10 bøger

11-25 bøger

26-100 bøger

101-200 bøger

201-500 bøger

Mere end 500 bøger

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

De næ ste to spørgsmål handler om din mors arbejde:
(Hvis hun ikke har arbejde for øjeblikket, skriv da, hvad hendes sidste arbejde var.)

Hvad er din mors arbejde?
(fx skolelærer, køkkenmedhjælper, salgschef)
Skriv stillingsbetegnelsen.
Hvad beskæftiger din mor sig med på sit arbejde?
(fx underviser gymnasieelever, hjælper kokken med at tilberede maden i en restaurant, leder et hold sælgere)
Beskriv med én sætning det arbejde, hun udfører eller udførte:

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

De næ ste to spørgsmål handler om din fars arbejde:
(Hvis han ikke har arbejde for øjeblikket, skriv da, hvad hans sidste arbejde var.)

Hvad er din fars arbejde?
(fx skolelærer, køkkenmedhjælper, salgschef)
Skriv stillingsbetegnelsen.
Hvad beskæftiger din far sig med på sit arbejde?
(fx underviser gymnasieelever, hjælper kokken med at tilberede maden i en restaurant, leder et hold sælgere)
Beskriv med én sætning det arbejde, han udfører eller udførte:

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

Hvilken type arbejde har din far og mor som deres hovedjob?
(Vælg den jobkategori, der bedst beskriver din fars og mors arbejde. Under hver kategori er der nogle eksempler, der kan hjælpe dig med at finde den
rigtige kategori. Hvis din far eller mor ikke arbejder for tiden, skal du tænke på det sidste job, han eller hun havde.)

(Vælg ét svar i hver kolonne.)

Har aldrig arbejdet i lønnet job uden for hjemmet

Ejer af en lille virksomhed
(Omfatter ejere af små virksomheder (under 25 medarbejdere), fx butikker,
servicevirksomheder, restauranter)
Kontoransat
(Omfatter kontorassistenter, sekretærer, tastemedarbejdere, kundeservicemedarbejdere)
Service- eller salgsmedarbejder
(Omfatter butiksekspedienter, tjenere, frisører, kasseassistenter, salgspersonale, sosuassistenter, dagplejere)
Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
(Omfatter landmænd, skovbrugere, gartnerimedarbejdere, job i fiskeriet)
Håndværker
(Omfatter murere, tømrere, blikkenslagere, elektrikere, metalarbejdere, maskinmekanikere
og kunsthåndværkere)
Fabriksarbejder eller maskinoperatør
(Omfatter fabriksarbejdere, maskinoperatører, montører, lastbilchauffører og
lokomotivfører)

Din far

Din mor

ST091AQ01N01

ST091BQ01N01

ST091AQ01N02

ST091BQ01N02

ST091AQ01N03

ST091BQ01N03

ST091AQ01N04

ST091BQ01N04

ST091AQ01N05

ST091BQ01N05

ST091AQ01N06

ST091BQ01N06

ST091AQ01N07

ST091BQ01N07

Ufaglært eller andet manuelt arbejde
(Omfatter hjemmehjælpere, rengøringsmedarbejdere, køkkenmedhjælpere, kurérer,
flyttemænd og lagermedarbejdere)
Ledelsesarbejde
(Omfatter virksomhedsledere, som fx ledere af store virksomheder (25 eller flere
medarbejdere) eller ledere af afdelinger i store offentlige eller private virksomheder,
politikere, højtstående embedsmænd, officerer i forsvaret)
Arbejde, der kræver viden på højeste niveau inden for området
(Omfatter forskere, ingeniører, arkitekter, dataloger, læger, jordmødre, lærere,
sygeplejersker, sociologer, jurister, økonomer, forfattere, journalister, kunstnere og
teologer)
Tekniker eller arbejde, der kræver viden på mellemniveau inden for området
(Omfatter VVS-installatør, el-installatør, maskinteknikker, teknisk tegner, laborant,
lægesekretær, fotograf og korrespondent)

Andet

ST091AQ01N08

ST091BQ01N08

ST091AQ01N09

ST091BQ01N09

ST091AQ01N10

ST091BQ01N10

ST091AQ01N11

ST091BQ01N11

ST091AQ01N12

ST091BQ01N12

Afsnit B: Interesse for naturvidenskab og miljø

Hvor meget ved du om følgende miljøspørgsmål?
(Vælg ét svar i hver række.)

Jeg har aldrig
hørt om det

Forøgelsen af indholdet af drivhusgasser i
atmosfæren

Brugen af genmodificerede organismer (GMO)

Syreregn

Atomaffald

Konsekvenserne af rydning af skov for at bruge
jorden til andre formål

Luftforurening

Energimangel

Uddøen af plante- og dyrearter

Vandmangel

Jeg er fortrolig med
Jeg har hørt om det, men jeg Jeg ved noget om det og
det og vil være i stand
er ikke i stand til at forklare,
vil være i stand til at
til at give en god
hvad det drejer sig om
forklare det i hovedtræk
forklaring på det

ST092Q01TA01

ST092Q01TA02

ST092Q01TA03

ST092Q01TA04

ST092Q02TA01

ST092Q02TA02

ST092Q02TA03

ST092Q02TA04

ST092Q03TA01

ST092Q03TA02

ST092Q03TA03

ST092Q03TA04

ST092Q04TA01

ST092Q04TA02

ST092Q04TA03

ST092Q04TA04

ST092Q05TA01

ST092Q05TA02

ST092Q05TA03

ST092Q05TA04

ST092Q06NA01

ST092Q06NA02

ST092Q06NA03

ST092Q06NA04

ST092Q07NA01

ST092Q07NA02

ST092Q07NA03

ST092Q07NA04

ST092Q08NA01

ST092Q08NA02

ST092Q08NA03

ST092Q08NA04

ST092Q09NA01

ST092Q09NA02

ST092Q09NA03

ST092Q09NA04

Vandmangel

Tror du, at følgende miljøproblemer vil blive mindre eller større i løbet af de næ ste 20 år?
(Vælg ét svar i hver række.)

Luftforurening

Energimangel

Uddøen af plante- og dyrearter

Rydning af skov for at bruge jorden til andre formål

Vandmangel

Atomaffald

Forøgelsen af indholdet af drivhusgasser i atmosfæren

Brug af genmodificerede organismer (GMO)

Syreregn

Mindre

Nogenlunde det samme

Større

ST093Q01TA01

ST093Q01TA02

ST093Q01TA03

ST093Q02TA01

ST093Q02TA02

ST093Q02TA03

ST093Q03TA01

ST093Q03TA02

ST093Q03TA03

ST093Q04TA01

ST093Q04TA02

ST093Q04TA03

ST093Q05TA01

ST093Q05TA02

ST093Q05TA03

ST093Q06TA01

ST093Q06TA02

ST093Q06TA03

ST093Q07NA01

ST093Q07NA02

ST093Q07NA03

ST093Q08NA01

ST093Q08NA02

ST093Q08NA03

ST093Q09NA01

ST093Q09NA02

ST093Q09NA03

Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn om dig selv?
(Vælg ét svar i hver række.)

Normalt synes jeg, det er sjovt at lære om naturfaglige emner

Jeg kan lide at læse om naturfaglige emner

Jeg er glad for at arbejde med naturfaglige emner

Jeg nyder at lære noget nyt om naturfaglige emner

Jeg er interesseret i at lære noget om naturfaglige emner

Meget uenig

Uenig

Enig

Meget enig

ST094Q01NA01

ST094Q01NA02

ST094Q01NA03

ST094Q01NA04

ST094Q02NA01

ST094Q02NA02

ST094Q02NA03

ST094Q02NA04

ST094Q03NA01

ST094Q03NA02

ST094Q03NA03

ST094Q03NA04

ST094Q04NA01

ST094Q04NA02

ST094Q04NA03

ST094Q04NA04

ST094Q05NA01

ST094Q05NA02

ST094Q05NA03

ST094Q05NA04

Hvor interesseret er du i følgende naturfaglige emner?
(Vælg ét svar i hver række.)
Ikke
interesseret

Ikke ret
interesseret

Interesseret

Meget
interesseret

Jeg ved ikke,
hvad det er

ST095Q01NA01

ST095Q01NA02

ST095Q01NA03

ST095Q01NA04

ST095Q01NA05

ST095Q02NA01

ST095Q02NA02

ST095Q02NA03

ST095Q02NA04

ST095Q02NA05

ST095Q03NA01

ST095Q03NA02

ST095Q03NA03

ST095Q03NA04

ST095Q03NA05

ST095Q04NA01

ST095Q04NA02

ST095Q04NA03

ST095Q04NA04

ST095Q04NA05

ST095Q05NA01

ST095Q05NA02

ST095Q05NA03

ST095Q05NA04

ST095Q05NA05

Kemiske ændringer i stof (fx kemiske reaktioner,
energioverførsel)

ST095Q06NA01

ST095Q06NA02

ST095Q06NA03

ST095Q06NA04

ST095Q06NA05

Bevægelse og kraft (fx hastighed, friktion, magnetisme og
tyngdekraft)

ST095Q07NA01

ST095Q07NA02

ST095Q07NA03

ST095Q07NA04

ST095Q07NA05

Energi og dens transformation (fx bevarelse og kemiske
reaktioner)

ST095Q08NA01

ST095Q08NA02

ST095Q08NA03

ST095Q08NA04

ST095Q08NA05

ST095Q09NA01

ST095Q09NA02

ST095Q09NA03

ST095Q09NA04

ST095Q09NA05

Organismer (fx en- og flercellede)

Kroppen (fx sundhed, ernæring)

Bestande (fx arter, evolution, biodiversitet)

Biosfæren (fx økosystem-service, bæredygtighed, biotoper og
miljø)

Stofstruktur (fx partikelmodel, bindinger)

Samspil mellem energi og stof (fx lys og radiobølger)

ST095Q10NA01

ST095Q10NA02

ST095Q10NA03

ST095Q10NA04

ST095Q10NA05

ST095Q11NA01

ST095Q11NA02

ST095Q11NA03

ST095Q11NA04

ST095Q11NA05

ST095Q12NA01

ST095Q12NA02

ST095Q12NA03

ST095Q12NA04

ST095Q12NA05

ST095Q13NA01

ST095Q13NA02

ST095Q13NA03

ST095Q13NA04

ST095Q13NA05

ST095Q14NA01

ST095Q14NA02

ST095Q14NA03

ST095Q14NA04

ST095Q14NA05

Hvordan naturvidenskab kan hjælpe os med at forebygge
sygdom

ST095Q15NA01

ST095Q15NA02

ST095Q15NA03

ST095Q15NA04

ST095Q15NA05

Hvordan naturvidenskab kan hjælpe os med at løse
miljøproblemer

ST095Q16NA01

ST095Q16NA02

ST095Q16NA03

ST095Q16NA04

ST095Q16NA05

Ændringer i jordens systemer (fx pladetektonik, konstruktive og
destruktive kræfter)

Jordens historie (fx fossiler, oprindelse og evolution)

Jorden i rummet (fx tyngdekraft, solsystemer og galakser)

Universet og dets historie

Forklaringer på, hvordan ting fungerer

Hvor interesseret er du i følgende fag?
(Du skal kun besvare spørgsmålet for de fag, som du har haft i år eller sidste år. Ellers skal du vælge boksen ‘Jeg har ikke haft faget’.)

Vælg ét svar i hver række.)

Dansk

Matematik

Fysik/kemi

Fysik (som et separat fag)

Kemi (som et separat fag)

Biologi

Naturfag (som ét samlet fag)

Geografi

Samfundsfag

Ikke interesseret

Ikke ret interesseret

Interesseret

Meget interesseret

Jeg har ikke haft
faget

ST096Q01NA01

ST096Q01NA02

ST096Q01NA03

ST096Q01NA04

ST096Q01NA05

ST096Q02NA01

ST096Q02NA02

ST096Q02NA03

ST096Q02NA04

ST096Q02NA05

ST096C 01NA01

ST096C 01NA02

ST096C 01NA03

ST096C 01NA04

ST096C 01NA05

ST096Q07NA01

ST096Q07NA02

ST096Q07NA03

ST096Q07NA04

ST096Q07NA05

ST096Q04NA01

ST096Q04NA02

ST096Q04NA03

ST096Q04NA04

ST096Q04NA05

ST096Q05NA01

ST096Q05NA02

ST096Q05NA03

ST096Q05NA04

ST096Q05NA05

ST096Q09NA01

ST096Q09NA02

ST096Q09NA03

ST096Q09NA04

ST096Q09NA05

ST096C 02NA01

ST096C 02NA02

ST096C 02NA03

ST096C 02NA04

ST096C 02NA05

ST096Q10NA01

ST096Q10NA02

ST096Q10NA03

ST096Q10NA04

ST096Q10NA05

Idræt/gymnastik

Fremmedsprog

Billedkunst og andre kreative fag

ST096Q11NA01

ST096Q11NA02

ST096Q11NA03

ST096Q11NA04

ST096Q11NA05

ST096Q12NA01

ST096Q12NA02

ST096Q12NA03

ST096Q12NA04

ST096Q12NA05

ST096Q13NA01

ST096Q13NA02

ST096Q13NA03

ST096Q13NA04

ST096Q13NA05

Afsnit C: Undervisning i naturfagene i skolen

Hvilke af følgende naturfag havde du i dette eller sidste skoleår?
(Vælg alle relevante svar i hver række.)

Fysik/kemi

Fysik (som et separat fag)

Kemi (som et separat fag)

Biologi

Naturfag (som et samlet fag)

I år

Sidste år

ST063C 01NA01

ST063C 01NB02

ST063Q01NA01

ST063Q01NB02

ST063Q02NA01

ST063Q02NB02

ST063Q03NA01

ST063Q03NB02

ST063Q06NA01

ST063Q06NB02

Branching rule
Rule:
IF (^ST063C01NA01 >0 OR ^ST063Q01NA01 >0 OR ^ST063Q02NA01 >0 OR ^ST063Q03NA01 >0 OR
^ST063Q06NA01 >0) THEN GOTO ^ST097 ELSE GOTO ^STInfo4

Hvor tit sker dette i timerne, når du har fysik/kemi og biologi?
Det kan være, at du har faget "naturfag" udover eller i stedet for fagene fysik/kemi og biologi. Du bedes besvare spørgsmålet så godt, du kan for
disse fag samlet set.
(Vælg ét svar i hver række.)

Eleverne hører ikke efter, hvad læreren siger.

Der er støj og uro.

Læreren må vente længe, før eleverne falder til ro.

Eleverne kan ikke arbejde ordentligt.

Eleverne begynder først at arbejde længe efter, at timen er begyndt.

I hver time

I de fleste timer

I nogle timer

Aldrig eller
næsten aldrig

ST097Q01TA01

ST097Q01TA02

ST097Q01TA03

ST097Q01TA04

ST097Q02TA01

ST097Q02TA02

ST097Q02TA03

ST097Q02TA04

ST097Q03TA01

ST097Q03TA02

ST097Q03TA03

ST097Q03TA04

ST097Q04TA01

ST097Q04TA02

ST097Q04TA03

ST097Q04TA04

ST097Q05TA01

ST097Q05TA02

ST097Q05TA03

ST097Q05TA04

Hvor tit sker dette i timerne, når du har fysik/kemi og biologi?
Det kan være, at du har faget "naturfag" udover eller i stedet for fysik/kemi og biologi. Du bedes besvare spørgsmålet så godt, du kan for disse fag
samlet set.
(Vælg ét svar i hver række.)

I alle timer

I de fleste timer

I nogle timer

Aldrig eller
næsten aldrig

ST098Q01TA01

ST098Q01TA02

ST098Q01TA03

ST098Q01TA04

ST098Q02TA01

ST098Q02TA02

ST098Q02TA03

ST098Q02TA04

ST098Q03NA01

ST098Q03NA02

ST098Q03NA03

ST098Q03NA04

Konklusionerne på eksperimenterne inddrager elevernes
argumentation.

ST098Q04NA01

ST098Q04NA02

ST098Q04NA03

ST098Q04NA04

Eleverne bliver bedt om at drage konklusioner af et forsøg, de har
udført.

ST098Q05TA01

ST098Q05TA02

ST098Q05TA03

ST098Q05TA04

ST098Q06TA01

ST098Q06TA02

ST098Q06TA03

ST098Q06TA04

ST098Q07TA01

ST098Q07TA02

ST098Q07TA03

ST098Q07TA04

ST098Q08NA01

ST098Q08NA02

ST098Q08NA03

ST098Q08NA04

Eleverne får mulighed for at forklare deres ideer.

Eleverne bruger tid på praktiske forsøg.

Eleverne skal diskutere spørgsmål om naturvidenskab.

Læreren forklarer, hvordan en teori fra fysik/kemi eller biologi kan
anvendes på en række forskellige fænomener (fx genstande i
bevægelse, forskellige stoffer med lignende egenskaber).

Eleverne får lov til selv at finde på deres egne forsøg.

Der er diskussion i klassen om undersøgelserne.

ST098Q09TA01

ST098Q09TA02

ST098Q09TA03

ST098Q09TA04

ST098Q10NA01

ST098Q10NA02

ST098Q10NA03

ST098Q10NA04

Eleverne får mulighed for at gentage eksperimenterne og sammenligne
observationerne.

ST098Q11NA01

ST098Q11NA02

ST098Q11NA03

ST098Q11NA04

Eleverne opmuntres til at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til
videnskabelige argumenter fra andre elever.

ST098Q12NA01

ST098Q12NA02

ST098Q12NA03

ST098Q12NA04

ST098Q13NA01

ST098Q13NA02

ST098Q13NA03

ST098Q13NA04

Læreren forklarer tydeligt anvendeligheden af naturvidenskabelige
begreber i vores hverdag.

Eleverne bliver bedt om at foretage en undersøgelse for at teste ideer.

Eleverne skal indgå i indbyrdes diskussioner.

Har I inden for den seneste måned i skolen brugt en computer eller lignende (fx en tablet) til følgende formål i
fysik/kemi- eller biologitimerne?
Det kan være, at du har faget "naturfag" udover eller i stedet for fagene fysik/kemi og biologi. Du bedes besvare spørgsmålet så godt, du kan for
disse fag samlet set.
(Vælg ét svar i hver række.)
Ja, eleverne har gjort Ja, men det er kun læreren,
det
der har gjort det
Søgt på internettet efter naturfaglige emner.

Analyseret oplysninger fra (faktiske eller simulerede) naturfaglige eksperimenter
ved hjælp af et regnearksprogram (fx MicosoftOffice Excel, OpenOffice Calc).
Fremlagt resultater fra (faktiske eller simulerede) naturfaglige eksperimenter ved
hjælp af et præsentationsprogram (fx MicosoftOffice Power Point, OpenOffice
Impress).

Lært om naturfaglige emner via multimedier (fx simulering af naturfænomener).

Lært om naturfaglige emner via læringsspil (fx spil om naturfaglige
eksperimenter).

Lært om naturfaglige emner ved at se film om naturvidenskab.

Planlagt og udført simulerede laboratorieeksperimenter.

Nej

ST099Q01NA01

ST099Q01NA02

ST099Q01NA03

ST099Q02NA01

ST099Q02NA02

ST099Q02NA03

ST099Q03NA01

ST099Q03NA02

ST099Q03NA03

ST099Q04NA01

ST099Q04NA02

ST099Q04NA03

ST099Q05NA01

ST099Q05NA02

ST099Q05NA03

ST099Q06NA01

ST099Q06NA02

ST099Q06NA03

ST099Q07NA01

ST099Q07NA02

ST099Q07NA03

Hvad hedder det naturfag, du tæ nker på?
Når du besvarer de følgende spørgsmål, skal du hele tiden tænke på ét af dine naturfag. Her tænkes der på fagene "fysik/kemi" og "biologi" , men du
kan også vælge "naturfag", hvis du har det som fag. Du kan frit vælge, hvilket af disse fag det skal være.

Hvad hedder det naturfag, du tæ nker på?
(Skriv navnet på faget.)

ST065Q01NA01

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST100 ELSE GOTO
^ST101

Hvor tit sker dette i timerne i det fag, du næ vnte tidligere?
(Vælg ét svar i hver række.)

Læreren viser interesse for hver enkelt elevs indlæring.

Læreren giver ekstra hjælp, når eleverne behøver det.

Læreren hjælper eleverne med deres arbejde.

Læreren bliver ved med at undervise, indtil eleverne forstår.

Læreren giver eleverne mulighed for at udtrykke deres mening.

I hver time

I de fleste timer

I nogle timer

Aldrig eller
næsten aldrig

ST100Q01TA01

ST100Q01TA02

ST100Q01TA03

ST100Q01TA04

ST100Q02TA01

ST100Q02TA02

ST100Q02TA03

ST100Q02TA04

ST100Q03TA01

ST100Q03TA02

ST100Q03TA03

ST100Q03TA04

ST100Q04TA01

ST100Q04TA02

ST100Q04TA03

ST100Q04TA04

ST100Q05TA01

ST100Q05TA02

ST100Q05TA03

ST100Q05TA04

Branching rule
Rule:
IF (^ST003Q02TA01 = 01 OR ^ST003Q02TA01 = 03 OR ^ST003Q02TA01 = 05 OR ^ST003Q02TA01 = 07
OR ^ST003Q02TA01 = 09 OR ^ST003Q02TA01 = 11 OR ^ST003Q02TA01 = null) THEN GOTO ^ST102 ELSE GOTO
^ST101

Hvor tit sker dette i timerne i det fag, du næ vnte tidligere?
(Vælg ét svar i hver række.)

Læreren viser interesse for hver enkelt elevs indlæring.

Læreren giver ekstra hjælp, når eleverne behøver det.

Læreren hjælper eleverne med deres arbejde.

Læreren bliver ved med at undervise, indtil eleverne forstår.

Læreren giver eleverne mulighed for at udtrykke deres mening.

Aldrig eller
næsten aldrig

I nogle timer

I de fleste timer

I hver time

ST101Q01TA01

ST101Q01TA02

ST101Q01TA03

ST101Q01TA04

ST101Q02TA01

ST101Q02TA02

ST101Q02TA03

ST101Q02TA04

ST101Q03TA01

ST101Q03TA02

ST101Q03TA03

ST101Q03TA04

ST101Q04TA01

ST101Q04TA02

ST101Q04TA03

ST101Q04TA04

ST101Q05TA01

ST101Q05TA02

ST101Q05TA03

ST101Q05TA04

Hvor tit sker dette i timerne i det fag, du næ vnte tidligere?
(Vælg ét svar i hver række.)

I hver time

I de fleste timer

I nogle timer

Aldrig eller
næsten aldrig

ST102Q01TA01

ST102Q01TA02

ST102Q01TA03

ST102Q01TA04

Læreren stiller spørgsmål for at tjekke, om vi har forstået det, han/hun har
undervist i.

ST102Q02TA01

ST102Q02TA02

ST102Q02TA03

ST102Q02TA04

I begyndelsen af timen giver læreren et kort resumé af den foregående
time.

ST102Q03TA01

ST102Q03TA02

ST102Q03TA03

ST102Q03TA04

ST102Q04TA01

ST102Q04TA02

ST102Q04TA03

ST102Q04TA04

Læreren opstiller klare mål for vores indlæring.

Læreren fortæller os, hvad vi skal lære.

Hvor ofte sker dette i timerne, når du har fysik/kemi, biologi eller naturfag?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du nævnte tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)

Læreren forklarer naturfaglige ideer.

Diskussion mellem små grupper af elever.

Diskussion mellem hele klassen og læreren.

Diskussion af aktuelle naturfaglige emner.

Eleverne laver beregninger ved hjælp af videnskabelige formler.

Læreren anvender et interaktivt whiteboard.

Eleverne arbejder selvstændigt med naturfaglige emner.

Læreren diskuterer vores spørgsmål.

Eleverne udfører praktisk arbejde.

Aldrig eller
næsten aldrig

I nogle timer

I mange timer

I hver time eller
næsten hver time

ST103Q01NA01

ST103Q01NA02

ST103Q01NA03

ST103Q01NA04

ST103Q02NA01

ST103Q02NA02

ST103Q02NA03

ST103Q02NA04

ST103Q03NA01

ST103Q03NA02

ST103Q03NA03

ST103Q03NA04

ST103Q04NA01

ST103Q04NA02

ST103Q04NA03

ST103Q04NA04

ST103Q05NA01

ST103Q05NA02

ST103Q05NA03

ST103Q05NA04

ST103Q06NA01

ST103Q06NA02

ST103Q06NA03

ST103Q06NA04

ST103Q07NA01

ST103Q07NA02

ST103Q07NA03

ST103Q07NA04

ST103Q08NA01

ST103Q08NA02

ST103Q08NA03

ST103Q08NA04

ST103Q09NA01

ST103Q09NA02

ST103Q09NA03

ST103Q09NA04

Eleverne skriver rapporter.

Læreren viser en ide.

Læreren diskuterer spørgsmål af praktisk relevans.

Eleverne læser om stoffet i en skolebog.

Eleverne tager noter fra tavlen.

Eleverne diskuterer stoffet ud fra en skolebog.

Eleverne ser film.

Eleverne bruger internettet.

Klassen retter hjemmeopgaver eller en prøve.

Eleverne udfylder arbejdsark.

Eleverne fremlægger noget for resten af klassen.

ST103Q10NA01

ST103Q10NA02

ST103Q10NA03

ST103Q10NA04

ST103Q11NA01

ST103Q11NA02

ST103Q11NA03

ST103Q11NA04

ST103Q12NA01

ST103Q12NA02

ST103Q12NA03

ST103Q12NA04

ST103Q13NA01

ST103Q13NA02

ST103Q13NA03

ST103Q13NA04

ST103Q14NA01

ST103Q14NA02

ST103Q14NA03

ST103Q14NA04

ST103Q15NA01

ST103Q15NA02

ST103Q15NA03

ST103Q15NA04

ST103Q16NA01

ST103Q16NA02

ST103Q16NA03

ST103Q16NA04

ST103Q17NA01

ST103Q17NA02

ST103Q17NA03

ST103Q17NA04

ST103Q18NA01

ST103Q18NA02

ST103Q18NA03

ST103Q18NA04

ST103Q19NA01

ST103Q19NA02

ST103Q19NA03

ST103Q19NA04

ST103Q20NA01

ST103Q20NA02

ST103Q20NA03

ST103Q20NA04

Hvor ofte sker dette i timerne, når du har fysik/kemi, biologi eller naturfag?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du skrev tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)

Læreren fortæller mig, hvordan jeg klarer mig i faget.

Læreren giver mig feedback på mine stærke sider i dette naturfag.

Læreren fortæller mig, på hvilke områder jeg kan forbedre mig.

Læreren fortæller mig, hvordan jeg kan blive bedre til faget.

Læreren giver mig råd om, hvordan jeg når mine mål for læringen.

Aldrig eller næsten
aldrig

I nogle timer

I mange
timer

I hver time eller
næsten hver time

ST104Q01NA01

ST104Q01NA02

ST104Q01NA03

ST104Q01NA04

ST104Q02NA01

ST104Q02NA02

ST104Q02NA03

ST104Q02NA04

ST104Q03NA01

ST104Q03NA02

ST104Q03NA03

ST104Q03NA04

ST104Q04NA01

ST104Q04NA02

ST104Q04NA03

ST104Q04NA04

ST104Q05NA01

ST104Q05NA02

ST104Q05NA03

ST104Q05NA04

Hvor ofte sker dette i timerne, når du har fysik/kemi, biologi eller naturfag?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du skrev tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)
Aldrig eller
næsten aldrig

I nogle timer

I mange timer

I hver time eller
næsten hver time

ST105Q01NA01

ST105Q01NA02

ST105Q01NA03

ST105Q01NA04

ST105Q02NA01

ST105Q02NA02

ST105Q02NA03

ST105Q02NA04

ST105Q03NA01

ST105Q03NA02

ST105Q03NA03

ST105Q03NA04

Læreren sammenligner min præstation med det, elever på mit klassetrin
skal kunne.

ST105Q04NA01

ST105Q04NA02

ST105Q04NA03

ST105Q04NA04

Læreren fortæller mig, om min præstation er bedre eller dårligere end
resten af klassens.

ST105Q05NA01

ST105Q05NA02

ST105Q05NA03

ST105Q05NA04

Læreren fortæller mig, om mit arbejde er blevet bedre eller dårligere i
forhold til tidligere.

ST105Q06NA01

ST105Q06NA02

ST105Q06NA03

ST105Q06NA04

ST105Q07NA01

ST105Q07NA02

ST105Q07NA03

ST105Q07NA04

ST105Q08NA01

ST105Q08NA02

ST105Q08NA03

ST105Q08NA04

ST105Q09NA01

ST105Q09NA02

ST105Q09NA03

ST105Q09NA04

Læreren sammenligner min præstation med det, vi har lært i klassen.

Læreren fortæller mig, om jeg har færre eller flere fejl i opgaverne end
mine klassekammerater.

Læreren sammenligner mit arbejde med mine tidligere præstationer.

Læreren fortæller mig, om jeg har løst alle de opgaver, jeg skal løse.

Læreren sammenligner min præstation med resten af klassens.

Læreren fortæller mig, om jeg har flere eller færre fejl i en prøve

sammenlignet med tidligere prøver.

Hvordan reagerer du på læ rerens feedback i fysik/kemi, biologi eller naturfag?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du skrev tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)

Jeg gør mig mere umage med arbejdet.

Jeg ændrer strategi for, hvordan jeg vil lære stoffet.

Jeg fokuserer på mine svagheder.

Jeg øver mig på særlige opgaver, jeg gerne vil blive bedre til.

Jeg forbereder mig bedre til timerne.

Jeg fokuserer på at forberede mig til de skriftlige prøver.

Aldrig eller
næsten aldrig

Sommetider

Ofte

Altid eller
næsten altid

ST106Q01NA01

ST106Q01NA02

ST106Q01NA03

ST106Q01NA04

ST106Q02NA01

ST106Q02NA02

ST106Q02NA03

ST106Q02NA04

ST106Q03NA01

ST106Q03NA02

ST106Q03NA03

ST106Q03NA04

ST106Q04NA01

ST106Q04NA02

ST106Q04NA03

ST106Q04NA04

ST106Q05NA01

ST106Q05NA02

ST106Q05NA03

ST106Q05NA04

ST106Q06NA01

ST106Q06NA02

ST106Q06NA03

ST106Q06NA04

Hvor ofte sker dette i timerne, når du har fysik/kemi, biologi eller naturfag?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du skrev tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)
Aldrig eller
næsten aldrig

I nogle timer

I mange timer

I hver time eller
næsten hver time

ST107Q01NA01

ST107Q01NA02

ST107Q01NA03

ST107Q01NA04

Læreren giver individuel hjælp, når en elev har svært ved at forstå et emne
eller en opgave.

ST107Q02NA01

ST107Q02NA02

ST107Q02NA03

ST107Q02NA04

Læreren ændrer tilrettelæggelsen af undervisningen i et emne, som de
fleste elever synes er svært at forstå.

ST107Q03NA01

ST107Q03NA02

ST107Q03NA03

ST107Q03NA04

ST107Q04NA01

ST107Q04NA02

ST107Q04NA03

ST107Q04NA04

Læreren tilpasser undervisningen til klassens behov og viden.

Læreren giver individuel støtte til dygtige elever.

Tæ nk på de to seneste timer i fysik/kemi, biologi eller naturfag: Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du skrev tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)

Læreren fik mig til at tro på, at jeg kan klare mig godt i faget.

Læreren lyttede til min mening om, hvordan tingene skal gøres.

Jeg følte, at min lærer forstod mig.

Jeg troede på, at jeg godt kunne lære stoffet.

Meget uenig

Uenig

Enig

Meget enig

ST108Q01NA01

ST108Q01NA02

ST108Q01NA03

ST108Q01NA04

ST108Q02NA01

ST108Q02NA02

ST108Q02NA03

ST108Q02NA04

ST108Q03NA01

ST108Q03NA02

ST108Q03NA03

ST108Q03NA04

ST108Q04NA01

ST108Q04NA02

ST108Q04NA03

ST108Q04NA04

Tæ nk på de to seneste timer i fysik/kemi, biologi eller naturfag: Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du skrev tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)
Meget uenig
Læreren gav mig flere forskellige muligheder (fx undervisningsmateriale eller opgaver).

Læreren opfordrede os til selv at finde den bedste måde til at komme videre på.

Læreren lod mig arbejde selv.

Læreren kunne godt lide, når flere forskellige løsninger blev bragt op til diskussion.

Uenig

Enig

Meget enig

ST109Q01NA01 ST109Q01NA02ST109Q01NA03 ST109Q01NA04

ST109Q02NA01 ST109Q02NA02ST109Q02NA03 ST109Q02NA04

ST109Q03NA01 ST109Q03NA02ST109Q03NA03 ST109Q03NA04

ST109Q04NA01 ST109Q04NA02ST109Q04NA03 ST109Q04NA04

Tæ nk på de to seneste timer i fysik/kemi, biologi eller naturfag: Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn?
(Husk at besvare spørgsmålet i forhold til det fag, du skrev tidligere, dvs. enten fysik/kemi, biologi eller naturfag.)

(Vælg ét svar i hver række.)

Jeg kunne mærke, at læreren var interesseret i emnerne.

Læreren var meget optaget af emnet.

Det var tydeligt for mig, at læreren kunne lide at undervise os.

Jeg kunne se, at læreren nød at undervise os i emnet.

Lærerens begejstring inspirerede mig.

Læreren gav udtryk for, at emnet er vigtigt for ham/hende.

Det var tydeligt, at læreren kan lide at beskæftige sig med emnet.

Læreren viste glæde ved at undervise.

Meget uenig

Uenig

Enig

Meget enig

ST110Q01NA01

ST110Q01NA02

ST110Q01NA03

ST110Q01NA04

ST110Q02NA01

ST110Q02NA02

ST110Q02NA03

ST110Q02NA04

ST110Q03NA01

ST110Q03NA02

ST110Q03NA03

ST110Q03NA04

ST110Q04NA01

ST110Q04NA02

ST110Q04NA03

ST110Q04NA04

ST110Q05NA01

ST110Q05NA02

ST110Q05NA03

ST110Q05NA04

ST110Q06NA01

ST110Q06NA02

ST110Q06NA03

ST110Q06NA04

ST110Q07NA01

ST110Q07NA02

ST110Q07NA03

ST110Q07NA04

ST110Q08NA01

ST110Q08NA02

ST110Q08NA03

ST110Q08NA04

Afsnit D: Dine planer for videreuddannelse

Hvilke af følgende forventer du at afslutte?
(Vælg ét svar.)

9. eller 10. klasse

En erhvervsfaglig uddannelse (fx elektriker, butiksassistent, smed, SOSU)

Studentereksamen, hf, hhx eller htx

En kort videregående uddannelse (fx markedsøkonom, datamatiker, multimediedesigner, laborant)

En mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, teknikum-/diplomingeniør),
en lang videregående uddannelse (fx læge, jurist, økonom, civilingeniør) eller en forskningsuddannelse
(fx ph.d., doktorgrad)

ST111Q01TA01

ST111Q01TA02

ST111Q01TA03

ST111Q01TA05

ST111Q01TA06

Hvor enig er du i følgende udsagn?
(Vælg ét svar.)

Jeg vil gerne læse naturvidenskab efter jeg har taget en ungdomsuddannelse

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

ST112Q01TA01

ST112Q01TA02

ST112Q01TA03

ST112Q01TA04

Er du enig i følgende udsagn?
(Vælg ét svar i hver række.)
Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Det er værd at gøre en indsats i fysik/kemi og biologi, fordi det vil
gavne mig senere i det job, jeg gerne vil have

ST113Q01TA01

ST113Q01TA02

ST113Q01TA03

ST113Q01TA04

Det, jeg lærer i fysik/kemi og biologi, er vigtigt for mig, fordi jeg
har brug for det, når jeg skal studere videre

ST113Q02TA01

ST113Q02TA02

ST113Q02TA03

ST113Q02TA04

At læse fysik/kemi og biologi er umagen værd for mig, fordi det,
jeg lærer, kan gavne mine karrieremuligheder

ST113Q03TA01

ST113Q03TA02

ST113Q03TA03

ST113Q03TA04

Jeg lærer mange ting i fysik/kemi og biologi, som vil hjælpe mig
med at få et job

ST113Q04TA01

ST113Q04TA02

ST113Q04TA03

ST113Q04TA04

Hvilket slags job forventer du at have, når du er omkring 30 år?

Skriv stillingsbetegnelsen.

ST114Q01TA01

Hvor godt informeret er du om følgende emner?
(Vælg ét svar i hver række)

Job på arbejdsmarkedet, der involverer naturvidenskab

Hvor jeg kan finde information om job, der involverer naturvidenskab

De skridt, som eleverne må tage, hvis de ønsker en karriere, der involverer
naturvidenskab

Arbejdsgivere eller firmaer, der ansætter folk i job, der involverer naturvidenskab

Meget godt
informeret

Godt informeret

Ikke særlig
informeret

Overhovedet
ikke informeret

ST115Q01TA01

ST115Q01TA02

ST115Q01TA03

ST115Q01TA04

ST115Q02TA01

ST115Q02TA02

ST115Q02TA03

ST115Q02TA04

ST115Q03TA01

ST115Q03TA02

ST115Q03TA03

ST115Q03TA04

ST115Q04TA01

ST115Q04TA02

ST115Q04TA03

ST115Q04TA04

Tak for hjæ lpen!

