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1.  BAGGRUND 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har bedt NIRAS Konsulenterne A/S om at 
gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt 1. års elever på de erhvervs-
gymnasiale og almen gymnasiale uddannelser, der har engelsk på B-niveau, og 
3. års elever på de erhvervsgymnasiale og almen gymnasiale uddannelser, der 
har engelsk på A-niveau.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen indgår som en del af dokumentationen i forbindelse 
med EVA’s evaluering af engelsk på langs i uddannelsessystemet, der bl.a. vil 
sætte fokus på, hvordan overgangen mellem forskellige niveauer opleves af ele-
verne på de gymnasiale uddannelser og de studerende på de videregående ud-
dannelser.  

Da spørgeskemaundersøgelsen sigter på at belyse overgangene mellem de for-
skellige uddannelsesniveauer, er spørgeskemaet, der danner grundlag for under-
søgelsen, bygget op om en kerne af enslydende spørgsmål, der dog naturligvis er 
rettet til efter det niveau, der spørges ind til. 

I denne rapport præsenteres resultaterne for både 1. års og 3. års eleverne på de 
erhvervsgymnasiale og almen gymnasiale uddannelser. 

1.1 Fremgangsmåde 
Undersøgelsens dataindsamling bygger på et spørgeskema, der er udarbejdet i 
samarbejde med EVA. 

Som forberedelse til undersøgelsen er der gennemført pilottest af spørgeskemaet 
blandt 1. års og 3. års elever på gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Pilottesten 
er gennemført ved personlige interview med i alt 18 elever; seks 1. års elever på 
hhx, seks 1. års elever på htx og seks 3. års elever på stx. På baggrund af pilotte-
sten blev der foretaget justeringer af spørgeskemaet.  

Undersøgelsen er gennemført på i alt 15 uddannelsesinstitutioner; fem almene 
gymnasier, fem hhx og fem htx. Institutionerne, der deltager i undersøgelsen er 
udvalgt i samarbejde med EVA. NIRAS Konsulenterne har derefter kontaktet 
skolerne med henblik på at indgå konkrete aftaler. Efter aftale med uddannelses-
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institutionerne er to interviewere fra NIRAS Konsulenterne mødt op i forbindel-
se med engelskundervisningen, hvor de har uddelt et spørgeskema, som eleverne 
har udfyldt på stedet og afleveret til interviewerne. 

Der er ved udvælgelsen af institutionerne så vidt muligt taget højde for at de 
skulle være geografisk repræsentative samt at både land og by skulle være re-
præsenteret. På hver uddannelsesinstitution er der udvalgt én klasse der har en-
gelsk på B-niveau (1. år) og én klasse, der har engelsk på A-niveau (3. år).  

Der er indsamlet besvarelser fra i alt 333 1. års elever og  307 3. års elever. Dis-
se besvarelser udgør datagrundlaget for denne rapport. I rapporten behandles 
data uvægtet. I kapitel 4 nedenfor, er der en nærmere redegørelse for metoden.  

1.2 Læsevejledning 
Kapitel 1 beskriver baggrund og formål med undersøgelsen. 

I kapitel 2 gengives de væsentligste resultater fra undersøgelsen. 

I kapitel 3 gennemgås og analyseres resultaterne fra undersøgelsen. Resultaterne 
for henholdsvis 1. års eleverne og 3. års eleverne omtales parallelt i dette afsnit.  

Kapitel 4 giver en nærmere gennemgang af den anvendte metode samt en be-
skrivelse af deltagerne i undersøgelsen. 
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2. SAMMENFATNING 

I dette afsnit fremhæves udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. 
Spørgeskemaet er besvaret af i alt 333 1. års elever og  307 3. års elever 

Analysen viser, at 1. års eleverne hyppigst nævner ’aktiv deltagelse i undervis-
ningen’, ’indgå aktivt i gruppearbejde’ samt ’arbejde selvstændigt’ som noget de 
på deres nuværende har haft gavn af at have lært i folkeskolen.  

Ser man på, hvad 1. års eleverne gerne ville have lært mere af er det ’planlægge 
mit arbejde’, ’forholde mig kritisk’, ’stille spørgsmål til det faglige indhold’, og 
’aktiv deltagelse i undervisningen’, der nævnes hyppigst.  

3. års eleverne nævner ’aktiv deltagelse i undervisningen’, ’indgå aktivt i grup-
pearbejde’ samt ’arbejde selvstændigt’, som noget de  på A-niveau har haft gavn 
af at have lært på B-niveau. Det er, som det fremgår, de samme tre ting som 
nævnes af 1. års eleverne.  

Det 3. års eleverne gerne ville have lært mere af er ’planlægge mit arbejde’, 
’stille spørgsmål til det faglige indhold’, og ’forberedelse til undervisningen’. 
Det er værd at bemærke at ’forholde mig kritisk’ og ’aktiv deltagelse i undervis-
ningen’, der også nævnes af 1. års eleverne, også nævnes hyppigt af 3. års ele-
verne.  

Mht. organiseringsformer viser analysen, at ’klasseundervisning’, ’kortereva-
rende gruppearbejde’ samt ’individuelt arbejde’ er de organiseringsformer, som 
1. års eleverne oplever forekommer hyppigst. Sammenlignes mellem niveauerne 
ses det, at disse tre former også opleves som de mest hyppige blandt 3. års ele-
verne.  

Analysen viser endvidere, at ses ’i høj grad’ og ’i nogen grad’ svarene samlet, er 
andelen af 3. års elever, der oplever overensstemmelse mellem organiserings-
formerne ved overgangen fra B-niveau til A-niveau større end andelen af 1. års 
elever, der oplever overensstemmelse mellem organiseringsformerne ved over-
gangen fra folkeskolen til det gymnasiale niveau. 
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Mht. arbejdsformer og aktiviteter viser analysen, at eleverne på både 1. år og 3. 
år hyppigst nævner ’lærerstyret klassediskussion’, ’bundne skriftlige opgaver’ 
og ’grammatikøvelser’. Dog er der relativt færre blandt 3. års eleverne end 
blandt 1. års elever, der svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ hvad angår grammatik-
øvelser. Derimod er der flere blandt 3. års eleverne, der svarer at ’aktiviteter 
baseret på medier som CD-rom mm’ forekommer ’ofte’ eller ’nogle gange’. 

Analysen viser endvidere, at andelen af 3. års eleverne, der oplever overens-
stemmelse mellem arbejdsformer/aktiviteter ved overgangen fra B-niveau til A-
niveau, er større end andelen af 1. års elever, der oplever overensstemmelse mel-
lem arbejdsformer/aktiviteter ved overgangen fra folkeskolen til det gymnasiale 
niveau.  

Analysen viser, at der ikke er forskel mellem 1. års elevernes vurdering af, 
hvorvidt de gennem engelskundervisningen i folkeskolen er blevet forberedt til 
engelsk på det gymnasiale niveau og 3. års elevernes vurdering af, hvorvidt de 
på B-niveau er forberedt til engelsk på A-niveau.  

’Sprogfærdighed’ nævnes hyppigst af 1. års eleverne som et område, de er ble-
vet forberedt på gennem engelskundervisningen i folkeskolen. Dernæst følger 
’kendskab til engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’ og endelig 
’litteratur’. Der er samme vægtning mellem disse områder for 3. års elevernes 
vedkommende. 

Ser man på elevernes vurderinger af egne kompetencer i forhold til, hvad der 
blev forventet af dem, viser analysen, at ’litteratur’ nævnes hyppigst af 1. års 
eleverne som et område, hvor de synes, at de kunne mindre end forventet. Der-
næst følger ’engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’, og ’sprog-
færdighed’.   

Blandt 3. års eleverne, er det ’engelsksprogede områders kultur, historie og sam-
fund’, der nævnes hyppigst. Det ses samtidig, at der i forhold til 1. års eleverne 
er færre blandt 3. års eleverne, der svarer, at de kunne mindre end forventet in-
den for ’litteratur’. Forskellen mellem 1. års elevernes vurdering og 3. års ele-
vernes observeres først og fremmest på stx og hhx. 

En nærmere analyse af data viser, at køn, forældres uddannelse og karakterer har 
betydning for elevernes vurdering af egne kompetencer. Der er således en ten-
dens til at piger svarer, at de kunne mindre end forventet; at de hvis forældre har 
en lang eller mellemlang uddannelse svarer at de kunne mere end forventet; og 
at de der har høje karakterer, svarer, at de kunne mere end forventet.  
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Analysen viser, at eleverne synes, at de er blevet forberedt på at videreudvikle 
deres engelskfærdigheder gennem engelskundervisningen på tidligere uddannel-
sesniveau. ’At forstå engelsk tale’ og ’at forstå engelske tekster’ nævnes hyp-
pigst som færdigheder eleverne føler sig forberedt på gennem undervisningen på 
det foregående niveau. 
 
Hvad angår elevernes vurdering af egne færdigheder ved starten af deres nye 
uddannelse, svares der hyppigere, at man kunne mindre end forventet mht. det at 
skrive engelsk end mht. de øvrige færdigheder. Dette gælder både for 1. års ele-
verne og 3. års eleverne. Analysen viser også, at andelen der svarer, at de kunne 
mindre end forventet er mindre blandt 3. års eleverne for alle fire færdigheder.  
 
En nærmere analyse af baggrundsdata viser, at køn, forældres uddannelse, af-
gangsniveau i folkeskolen, samt karakter har betydning for elevernes vurdering 
af egne færdigheder ved starten af deres nuværende uddannelse. Der er en ten-
dens til at piger svarer, at de kunne mindre end forventet, at de der har forældre 
med længere uddannelse svarer, at de kunne mere end forventet (denne sam-
menhæng gælder dog ikke for 3. års eleverne), og at de der har højere karakterer 
fra tidligere niveau svarer, at de kunne mere end forventet. 
 
Eleverne føler sig udfordret i forhold til det at skrive engelsk og at forstå engel-
ske tekster. Blandt 1. års eleverne ses endvidere en sammenhæng mellem karak-
terer og i hvilken grad eleverne føler sig udfordret. 
 
Analysen viser, at 3. års eleverne i højere grad end 1. års eleverne oplever en-
gelsk på deres nuværende uddannelsesniveau som en naturlig fortsættelse af 
engelsk på deres tidligere uddannelsesniveau. Der ses endvidere en forskel mel-
lem uddannelsestyperne blandt 3. års eleverne, idet der er flere elever på stx end 
ved hhx og htx, der ’i høj grad’ oplever engelsk på A-niveau som en naturlig 
fortsættelse af engelsk på B-niveau. 

Overgangen mellem folkeskole og den gymnasiale uddannelse synes at kræve 
mere af eleverne end overgangen fra B-niveau til A-niveau. Således er der en 
større andel af 1. års eleverne end af 3. års eleverne, der svarer, at de skulle ar-
bejde mere for at følge med i engelskundervisningen ved overgangen til deres 
nuværende niveau. 

Analysen viser, at ’teksternes sværhedsgrad’, ’skriftlig sproglig korrekthed’, og 
’grammatisk korrekthed’, nævnes hyppigst af såvel 1. års og 3. års som områder, 
hvor eleverne oplever højere forventninger på nuværende niveau. Det fremgår 
endvidere, at der for flere af områderne er færre blandt 3. års eleverne end 
blandt 1. års eleverne, der oplever højere forventninger. Det gælder f.eks. ’kend-
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skab til fagspecifikke udtryk’, ’kendskab til engelsksprogede områders kultur, 
historie og samfund’, ’arbejdsbyrden’ samt ’mængden af skriftlige opgaver’. 

1. års eleverne peger på ’mundtlig sproglig korrekthed’, ’skriftlig sproglig kor-
rekthed’ og ’grammatisk korrekthed’, som de forhold, hvor man har oplevet de 
mest positive forskelle mellem engelsk i folkeskolen og på den gymnasiale ud-
dannelse. 3. års eleverne peger ligeledes på ’mundtlig sproglig korrekthed’, 
’skriftlig sproglig korrekthed’, og ’grammatisk korrekthed’, som de mest positi-
ve forskelle ved overgangen til A-niveau.  
 
Ser man på det eleverne oplever som de mest negative forskelle mellem tidligere 
niveau og nuværende niveau, viser analysen at det både for 1. års eleverne og 3. 
års eleverne er ’arbejdsbyrden’, ’kendskab til engelsksprogede områder’ samt 
’mængden af skriftlige opgaver’, der hyppigst nævnes som de mest negative 
forskelle.  

Analysen viser, at 3. års eleverne i højere grad end 1. års eleverne oplever, at 
deres engelsklærer har ’megen viden’ om mål for engelsk på tidligere niveau.  

Blandt 1. års eleverne er andelen, der oplever, at deres lærer har megen viden 
om mål for engelsk større på htx end på stx og hhx. Endvidere ses det, at der 
blandt 1. års eleverne er en større andel på htx, der har oplevet, at de har snakket 
med deres lærer om engelsk i folkeskolen i forbindelse med undervisningen. 

Analysen viser endvidere, at andelen af  1. års elever, der svarer, at de kender 
bekendtgørelsen for engelsk, er mindre end andelen af 3. års elever, der kender 
bekendtgørelsen for engelsk på A-niveau. 
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3. RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 

I dette kapitel gennemgås hovedresultaterne af spørgeskemaundersøgelsen.  
 
Alle tabellerne er inddelt efter uddannelsestype, dvs. det almene gymnasium 
(stx), hhx og htx. I det følgende anvendes betegnelsen stx i stedet for ’det alme-
ne gymnasium’.  
 

3.1 Undersøgelsens respondenter 
I dette afsnit ses på undersøgelsens respondenter. Eleverne er blevet stillet en 
række baggrundsspørgsmål, såsom køn, alder, og forældres uddannelse. Da dis-
se spørgsmål fortrinsvis har til formål at indgå i de videre analyser, bliver besva-
relserne ikke gennemgået i dette afsnit, men belyses kort i rapportens kapitel 4. I 
dette afsnit fokuseres alene på, hvilken type uddannelse eleverne går på. Alle de 
efterfølgende tabeller er opdelt og kommenteres efter uddannelsesniveau og 
uddannelsestype. 
 
Eleverne er endvidere blevet stillet en række spørgsmål om deres forudsætnin-
ger for faget engelsk. De er bl.a. blevet bedt om at tilkendegive om de har andre, 
særlige forudsætninger ud over at have haft engelsk på det tidligere uddannel-
sesniveau, dvs. henholdsvis folkeskolen (for 1. års elever) og B-niveau (for 3. 
års elever). Der har været mulighed for at svare, at man har været på udlandsop-
hold, hvor man har forbedret sproget, at man selv har engelsk som modersmål 
og at forældrene har engelsk som modersmål. 

Undersøgelsen viser, at der blandt 1. års elever såvel som blandt 3. års elever er 
15 %, der nævner, at de har været på et udlandsophold, hvor de har udviklet 
deres engelske sprog væsentligt. Henholdsvis 79 % og 78 % blandt 1. års ele-
verne og 3. års eleverne har svaret, at de ikke har særlige forudsætninger for 
faget engelsk. 

Ser man på elevernes karakterer fra tidligere niveauer viser undersøgelsen, at 
karaktergennemsnittet for 1. års eleverne på stx er højere end karaktergennem-
snittet for 1. års eleverne ved de to øvrige uddannelsestyper. Det gælder både de 
mundtlige og skriftlige karakterer i engelsk såvel som den samlede årskarakter i 
folkeskolen. Som det fremgår af tabel  4-7 side 47, svarer 38 % af respondenter-
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ne på stx, at de fik 10 eller derover i mundtlig engelsk i folkeskolen. Ved hhx er 
det 16 % og ved htx er det 19 %, der svarer, at de fik 10 eller derover i mundtlig 
engelsk i folkeskolen.   
 
Der ses ikke den samme forskel mellem uddannelsestyperne for 3. års elevernes 
vedkommende, når man sammenligner deres karakterer opnået på 2. år på B-
niveau. Som det fremgår af tabel  4-12 på side 49, svarer 19 % af eleverne på stx, 
at de fik 10 eller derover i mundtlig engelsk på 2. år på B-niveau, 22 % af de der 
går på hhx svarer, at de fik 10 eller derover og 18 % af de der går på htx svarer, 
at de fik 10 eller derover. Dog ses det af samme tabel, at andelen af elever, der 
fik 8 eller derunder i mundtlig engelsk på B-niveau er højere blandt elever på 
htx (56 %) end blandt elever på stx (44 %) og hhx (47 %). 
 
 

3.2 Generelle evner 
3.2.1 Generelle evner fra tidligere niveau 

Respondenterne er blevet spurgt om, hvad de især har haft gavn af at have lært i 
henholdsvis folkeskolen (1. års eleverne) og på de første to år af gymnasieud-
dannelsen (3. års eleverne). Til forskel fra de fleste af spørgsmålene, som indgår 
i undersøgelsen, er eleverne her blevet bedt om at forholde sig til de generelle 
evner, man har opnået, snarere end de, der specifikt er knyttet til engelskunder-
visningen. 

Respondenterne blev præsenteret for en række muligheder for udbytte af under-
visningen og blev bedt om at vælge tre. Som det fremgår af tabel  3-1, er det især 
’aktiv deltagelse i undervisningen’ (42 %), ’indgå aktivt i gruppearbejde’ (42 
%), og ’arbejde selvstændigt’ (41 %), der nævnes af 1. års eleverne som evner 
man har haft gavn af at have lært i folkeskolen. Endvidere nævnes ’arbejde med 
projekter’ (37 %) og ’forberedelse til undervisningen (32 %) af en stor andel af 
eleverne på 1. år.  

Ser man på 3. års eleverne, er det de samme evner, der hyppigst nævnes.  41 % 
svarer ’aktiv deltagelse i undervisningen’, 35 % svarer ’arbejde selvstændigt’, 
34 % svarer ’indgå aktivt i gruppearbejde, og ligeledes er der 34 %, der svarer 
’arbejde med projekter’.  

Det fremgår endvidere af tabellen, at der er forskelle mellem uddannelses-
typerne. For 1. års elevernes vedkommende ses den største forskel i forhold til 
’arbejde med projekter’, hvor 25 % af eleverne på stx 1. år nævner dette mod 
henholdsvis 42 % og 41 % på hhx og htx.   

For 3. års eleverne er forskellene endda mere udtalte idet 18 % af eleverne  på 
stx nævner ’arbejde med projekter’ som noget de har haft gavn af at have lært på 
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de første to år af deres gymnasiale uddannelse, mens henholdsvis 32 % og 50 % 
af eleverne på hhx og htx peger på dette.  

For 3. års eleverne ses også forskelle i hvor ofte ’forholde mig kritisk’ og ’stille 
spørgsmål til det faglige indhold’ nævnes. Hvor 38 % og 32 % af eleverne på stx 
nævner disse forhold, er de tilsvarende andele blandt 3. års elever ved hhx 19 % 
og 8 %, mens de er 19 % og 13 % for htx. 

Tabel  3-1: Elevernes vurdering af, hvad de har haft gavn af fra tidligere 
uddannelsesniveau – eleverne har haft mulighed for at sætte tre krydser 

 1. års elever 
Hvad har du på din gymnasiale 
uddannelse især haft gavn af, at 
du har lært i folkeskolen? 

3. års elever 
Hvad har du på 3. år af din gym-
nasiale uddannelse især haft gavn 
af, at du har lært i de første to år? 
 

 Stx 
(n=103) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=331) 

Stx 
(n=95) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=305) 

Aktiv deltagelse i 
undervisningen 
 

47 % 37 % 45 % 42 % 42 % 50 % 30 % 41 % 

Indgå aktivt i gruppe-
arbejde 
 

44 % 40 % 44 % 42 % 33 % 26 % 43 % 34 % 

Arbejde selvstændigt 
 43 % 41 % 38 % 41 % 40 % 38 % 28 % 35 % 
Arbejde med projekter 
 25 % 42 % 41 % 37 % 18 % 32 % 50 % 34 % 
Selvstændig informati-
onssøgning 
 

12 % 16 % 22 % 17 % 20 % 23 % 25 % 23 % 

Forberedelse til under-
visningen 
 

36 % 31 % 28 % 32 % 34 % 34 % 19 % 29 % 

Forholde mig kritisk 
 12 % 9 % 19 % 13 % 38 % 19 % 19 % 25 % 
Stille spørgsmål til det 
faglige indhold 
 

13 % 17 % 22 % 17 % 32 % 8 % 13 % 17 % 

Vurdere mit eget 
faglige niveau 
 

17 % 20 % 17 % 18 % 27 % 23 % 14 % 22 % 

Bedømme min egen 
arbejdsindsats 
 

17 % 17 % 22 % 18 % 24 % 11 % 16 % 17 % 

Planlægge mit arbejde 
 34 % 25 % 30 % 29 % 34 % 30 % 19 % 27 % 

 

Eleverne er samtidig blevet bedt om at vurdere, hvad de gerne ville have lært 
mere af i henholdsvis folkeskolen og i løbet af de to første år i gymnasiet. De 
blev her præsenteret for de samme muligheder som i foregående spørgsmål og 
ligeledes bedt om at vælge tre. 
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Som det fremgår af tabel  3-2, er det ’planlægge mit arbejde’ (39 %), ’forholde 
mig kritisk’ (35 %), der nævnes hyppigst af 1. års eleverne, men også ’stille 
spørgsmål til det faglige indhold’ (32 %) samt ’aktiv deltagelse i undervisnin-
gen’ (32 %) er blandt de evner, der nævnes oftest.  

For 3. års eleverne er det også ’planlægge sit arbejde’ (38 %), der nævnes ofte. 
Herudover nævnes ’forberedelse til undervisningen’ (30 %) og ’stille spørgsmål 
til det faglige indhold’ (30 %).   

Tabel  3-2: Elevernes vurdering af, hvad de gerne ville have lært på tidligere 
uddannelsesniveau – eleverne har haft mulighed for at sætte tre krydser 

 1. års elever 
Hvad kunne du til gengæld tænke 
dig, at du havde lært mere af i 
folkeskolen? 

3. års elever 
Hvad kunne du til gengæld tænke 
dig, at du havde lært mere af i de 
første to år af din gymnasiale 
uddannelse? 

 Stx 
(n=103) 

Hhx 
 (n=128) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=331) 

Stx 
 (n=95) 

Hhx 
 (n=112) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=305) 

Aktiv deltagelse i 
undervisningen 
 

22 % 38 % 35 % 32 % 30 % 25 % 35 % 29 % 

Indgå aktivt i gruppe-
arbejde 
 

21 % 17 % 20 % 19 % 14 % 13 % 14 % 13 % 

Arbejde selvstændigt 
 15 % 20 % 20 % 18 % 17 % 17 % 14 % 16 % 
Arbejde med projek-
ter 
 

24 % 22 % 25 % 23 % 26 % 18 % 7 % 17 % 

Selvstændig informa-
tionssøgning 
 

27 % 25 % 15 % 23 % 21 % 16 % 12 % 17 % 

Forberedelse til 
undervisningen 
 

25 % 32 % 31 % 30 % 26 % 23 % 40 % 30 % 

Forholde mig kritisk 
 48 % 30 % 28 % 35 % 31 % 28 % 21 % 27 % 
Stille spørgsmål til 
det faglige indhold 36 % 31 % 29 % 32 % 27 % 35 % 27 % 30 % 
Vurdere mit eget 
faglige niveau 
 

14 % 19 % 27 % 20 % 22 % 22 % 19 % 21 % 

Bedømme min egen 
arbejdsindsats 
 

18 % 16 % 23 % 19 % 16 % 25 % 13 % 18 % 

Planlægge mit arbej-
de 
 

35 % 38 % 44 % 39 % 33 % 39 % 43 % 38 % 

 

Ser man på uddannelsestyperne, fremgår det af tabel  3-2, at 1. års eleverne på 
stx i højere grad end de øvrige 1. års elever nævner ’forholde mig kritisk’ som 
en evne de gerne ville have lært mere af i folkeskolen. Der er således 48 % af 1. 
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års eleverne på stx, der svarer dette mod henholdsvis 30 % og 28 % ved de øvri-
ge uddannelsestyper. Det fremgår også, at eleverne på hhx (38 %) og htx (35 %) 
i højere grad end eleverne på stx (22 %) gerne ville have oparbejdet evnen til 
’aktiv deltagelse i undervisningen’ i folkeskolen.  

Ser man på 3. års eleverne, viser tabellen, at hvor 26 % af eleverne på stx gerne 
ville have lært mere om at arbejde i projekter på de foregående to år på uddan-
nelsen, så er der blandt hhx elever og htx elever henholdsvis 18 % og 7 %, der 
svarer på denne måde. 

Blandt htx eleverne efterspørges ’forberedelse til undervisningen’ (40 %) og 
’planlægge mit arbejde’ (43 %) i højere grad end blandt elever på stx og hhx.  

3.2.2 Opsamling 
Analysen ovenfor viser, at 1. års eleverne hyppigst nævner ’aktiv deltagelse i 
undervisningen’, ’indgå aktivt i gruppearbejde’ samt ’arbejde selvstændigt’ som 
noget de på deres nuværende har haft gavn af at have lært i folkeskolen.  

Ser man på, hvad 1. års eleverne gerne ville have lært mere af er det ’planlægge 
mit arbejde’, ’forholde mig kritisk’, ’stille spørgsmål til det faglige indhold’, og 
’aktiv deltagelse i undervisningen’, der nævnes hyppigst.  

3. års eleverne nævner ’aktiv deltagelse i undervisningen’, ’indgå aktivt i grup-
pearbejde’ samt ’arbejde selvstændigt’, som noget de  på A-niveau har haft gavn 
af at have lært på B-niveau. Det er, som det fremgår, de samme tre ting som 
nævnes af 1. års eleverne.  

Det 3. års eleverne gerne ville have lært mere af er ’planlægge mit arbejde’, 
’stille spørgsmål til det faglige indhold’, og ’forberedelse til undervisningen’. 
Det er værd at bemærke at ’forholde mig kritisk’ og ’aktiv deltagelse i undervis-
ningen’, der også nævnes af 1. års eleverne, også nævnes hyppigt af 3. års ele-
verne.  

 
3.3 Organiseringsformer, arbejdsformer og aktiviteter i forbindelse med 

engelskundervisningen 
3.3.1 Organiseringsformer 

I det følgende ses på hvilke organiseringsformer, eleverne oplever der anvendes 
i forbindelse med engelskundervisningen samt deres oplevelse af om organi-
seringsformerne i forbindelse med engelskundervisningen stemmer overens på 
tværs af niveauer.  
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I tabel  3-3 nedenfor vises, hvor mange der har svaret ’ofte’ og ’nogle gange’ til  
spørgsmålet om, hvor ofte de har følgende organiseringsformer på deres uddan-
nelse. De øvrige svarmuligheder har været ’sjældent’ og ’aldrig’. Som det frem-
går, er ’klasseundervisning’, ’korterevarende gruppearbejde’, samt ’individuelt 
arbejde’ de organiseringsformer eleverne oplever som mest hyppige.  
 
Blandt 1. års eleverne svarer 99 %, at de har klasseundervisning ’ofte’ eller 
’nogle gange’, 81 % svarer, at de har korterevarende gruppearbejde ’ofte’ eller 
’nogle gange’ og 81 % svarer, at de har individuelt arbejde ’ofte’ eller ’nogle 
gange’.  
 
Blandt 3. års eleverne svarer 89 %, at de har klasseundervisning ’ofte’ eller 
’nogle gange’,  75 % svarer, at de har korterevarende gruppearbejde ’ofte’ eller 
’nogle gange’ og 68 % svarer, at de har individuelt arbejde ’ofte’ eller ’nogle 
gange’.  
 
Sammenlignes svarene mellem de to uddannelsesniveauer, fremgår det, at 
’holdundervisning’ og ’længerevarende gruppearbejde’ nævnes oftere blandt 3. 
års elever end 1. års elever, mens det for ’individuelt arbejde’ forholder sig om-
vendt. 
 

Tabel  3-3: Organiseringsformer på elevernes nuværende uddannelse – an-
del, der svarer ’ofte’ og ’nogle gange’ 

 1. års elever 
Hvor ofte har I følgende organise-
ringsformer i forbindelse med 
engelskundervisningen på din 
gymnasiale uddannelse? 

3. års elever 
Hvor ofte har I følgende organise-
ringsformer i forbindelse med 
engelskundervisningen på A-
niveau? 

 Stx 
(n=101) 

Hhx 
 (n=128) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=326) 

Stx 
 (n=94) 

Hhx 
 (n=112) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=303) 

Klasseundervisning 100 % 100 % 98 % 99 % 94 % 88 % 83 % 89 % 
Holdundervisning 35 % 19 % 57 % 35 % 44 % 48 % 56 % 50 % 
Korterevarende 
gruppearbejde 

84 % 72 % 88 % 81 % 71 % 69 % 87 % 75 % 

Længerevarende 
gruppearbejde 

9 % 19 % 14 % 15 % 13 % 24 % 36 % 25 % 

Individuelt arbejde 78 % 78 % 86 % 81 % 50 % 80 % 71 % 68 % 
 

Tabellen viser også, at der er forskelle mellem uddannelsestyperne. På htx sva-
rer 57 % af 1. års eleverne, at de har holdundervisning ’ofte’ eller ’nogle gange’, 
mod henholdsvis 35 % og 19 % på stx og hhx.  
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Blandt 3. års eleverne kan de største forskelle ses ved ’individuelt arbejde’, hvor 
80 % af eleverne på hhx svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ mod henholdsvis 50 % 
og 71 % på stx og htx. Der ses også forskelle, hvad angår længerevarende grup-
pearbejde, hvor 36 % af  eleverne på htx svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’, mens 
henholdsvis 13 % og 24 % på stx og hhx svarer ’ofte’ og ’nogle gange’. 

I det følgende ses på elevernes vurdering af, i hvilken grad organiseringsformer-
ne på deres nuværende uddannelse stemmer overens med organiseringsformerne 
på tidligere uddannelsesniveau.  

Af tabel  3-4 nedenfor, ses det at 12 % af 1. års eleverne synes, at organiserings-
formerne’ på det gymnasiale niveau i høj grad’ stemmer overens med organise-
ringsformerne i folkeskolen, mens 56 % mener, at de ’i nogen grad’ stemmer 
overens.  

Blandt 3. års eleverne, er der en lidt større andel, der synes, at organiseringsfor-
merne stemmer overens mellem deres nuværende uddannelsesniveau og det fo-
regående. Her svarer henholdsvis 21 % ’i høj grad’ og 57 % ’i nogen grad’ til at 
organiseringsformerne i engelskundervisningen på A-niveau stemmer overens 
med organiseringsformerne på B-niveau. 

Tabel  3-4: Elevernes vurdering af om organiseringsformerne på tidligere og 
nuværende niveau stemmer overens 

 1. års elever 
I hvilken grad synes du, at organise-
ringsformerne i engelskundervisnin-
gen på det gymnasiale niveau stem-
mer overens med organiseringsfor-
merne i folkeskolen? 

3. års elever 
I hvilken grad synes du, at organise-
ringsformerne i engelskundervisnin-
gen på A-niveau stemmer overens 
med organiseringsformerne på B-
niveau? 

 Stx 
 (n=101) 

Hhx 
(n=125) 

Htx 
(n=97) 

I alt  
(n=323) 

Stx 
 (n= 90) 

Hhx 
(n= 112) 

Htx 
(n= 96) 

I alt 
(n= 298) 

I høj grad 14% 9% 13% 12% 24 % 21 % 18 % 21 % 
I nogen grad 58% 57% 55% 56% 51 % 52 % 68 % 57 % 
I mindre grad 26% 30% 30% 29% 20 % 22 % 12 % 18 % 
Slet ikke 3% 4% 2% 3% 4 % 5 % 3 % 4 % 
I alt 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 

3.3.2 Arbejdsformer og aktiviteter 
I det følgende ses på elevernes vurderinger af hvor ofte de har forskellige ar-
bejdsformer og aktiviteter i forbindelse med engelskundervisningen. Endvidere 
ses på i hvilken grad eleverne oplever, at arbejdsformer og aktiviteter på deres 
nuværende uddannelsesniveau stemmer overens med arbejdsformer og aktivite-
ter på deres tidligere uddannelsesniveau. 
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I tabel  3-5 nedenfor vises, hvor ofte forskellige arbejdsformer og aktiviteter fo-
rekommer i forbindelse med engelskundervisningen. Eleverne er blevet bedt om 
for hver af de nævnte arbejdsformer/aktiviteter at angive om de har dem ’ofte’ 
’nogle gange’, ’sjældent’ eller ’aldrig’ i forbindelse med engelskundervisningen 
I tabellen vises andelen, der har svaret ’ofte’ eller ’nogle gange’. 

Som det fremgår svarer 89 % af 1. års eleverne, at de har lærerstyret klassedi-
skussion ’ofte’ eller ’nogle gange’ i forbindelse med engelskundervisningen. 84 
% svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ til  ’bundne skriftlige opgaver’, og 91 % sva-
rer ’ofte’ eller ’nogle gang’ til grammatikøvelser.  

Blandt 3. års eleverne svarer 94 % ’ofte’ eller ’nogle gange’ til lærerstyret klas-
sediskussion, 94 % svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ til bundne skriftlige opga-
ver. Det ses endvidere, at grammatikøvelser også blandt 3. års eleverne er en 
aktivitet, som eleverne oplever at have ’ofte’ eller ’nogle gange’, da i alt 75 % 
svarer dette. Dette er en mindre andel end for 1. års eleverne, hvilket fortrinsvis 
skyldes, at der er færre blandt 3. års eleverne på stx og hhx, der synes, at det 
forekommer ’ofte’ eller ’nogle gange’.  

Af øvrige forskelle kan nævnes, at 1. års eleverne på htx oftere nævner ’mundt-
lig oversættelse’, ’skriftlig oversættelse’, ’oplæsning’ end eleverne ved de to 
øvrige uddannelsestyper. Den største forskel er her mellem htx, hvor henholds-
vis 78 %, 75, % og 92 % nævner, at disse tre aktiviteter forekommer ’ofte’ eller 
’nogle gange’ mod hhx, hvor 34 %, 35 % og 30 % angiver, at mundtlig oversæt-
telse, skriftlig oversættelse og oplæsning forekommer ’ofte’ eller ’nogle gange’. 

Det er endvidere værd at bemærke, at der er forskelle mellem uddannelsestyper-
ne mht. elevernes vurdering af hvor hyppigt mundtlige elevfremlæggelser fore-
kommer. Ved hhx er det således 70 % og 85 % af henholdsvis 1. års og 3. års 
eleverne, der svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ mod 40 % og 32 % på stx.  

Der kan også konstateres en forskel i hvor ofte eleverne oplever, der er aktivite-
ter baseret på CD-rom mm. Hvor andelen der svarer ’ofte’ eller ’nogen gange’ 
blandt 1. års eleverne er 26 %, er den 41 % blandt 3. års elever. Forskellen fin-
des først og fremmest inden for stx, hvor 12 % af 1. års eleverne har svaret ’of-
te’ eller ’nogle gange’ mod 51 % blandt 3. års eleverne. 
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Tabel  3-5: Arbejdsformer/aktiviteter i engelskundervisningen – andel, der har 
svaret ’ofte’ eller ’nogle gange’ 

 1. års elever 
Hvor ofte har I følgende arbejds-
former/aktiviteter i forbindelse 
med engelskundervisningen på din 
gymnasiale uddannelse? 

3. års elever 
Hvor ofte har I følgende arbejds-
former/aktiviteter i forbindelse 
med engelskundervisningen på A-
niveau? 

 Stx 
(n=101) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=327) 

Stx 
 (n=94) 

Hhx 
(n=111) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=302) 

Lærerstyret klassedi-
skussion 

95 % 86 % 87 % 89 % 95 % 89 % 98 % 94 % 

Diskussion eller 
løsning af mindre 
opgaver i par eller 
grupper 

79 % 72 % 91 % 80 % 81 % 64 % 79 % 75 % 

Mundtlig oversættel-
se fra engelsk til 
dansk 

56 % 34 % 78 % 54 % 59 % 50 % 56 % 55 % 

Skriftlig oversættelse 
fra engelsk til dansk 

46 % 45 % 75 % 54 % 48 % 57 % 71 % 59 % 

Oplæsning 
 

76 % 30 % 92 % 62 % 73 % 53 % 66 % 63 % 

Grammatikøvelser 
 

95 % 93 % 84 % 91 % 74 % 61 % 92 % 75 % 

Mundtlige elevfrem-
læggelser 40 % 70 % 61 % 58 % 32 % 85 % 46 % 56 % 

Bundne skriftlige 
opgaver 82 % 93 % 76 % 84 % 95 % 92 % 96 % 95 % 

Kreative udfoldelser 
som rollespil, teater, 
sang, fysisk aktivitet 
mm. 

9 % 2 % 12 % 7 % 19 % 4 % 3 % 8 % 

Aktiviteter baseret på 
medier som CD-rom, 
video, Internet, com-
puterprogrammer, 
film mm. 

12 % 27 % 37 % 26 % 51 % 37 % 36 % 41 % 

 

I tabel  3-6 nedenfor vises elevernes vurdering af i hvor høj grad arbejdsfor-
mer/aktiviteter i engelskundervisningen på tidligere uddannelsesniveau stemmer 
overens med arbejdsformer/aktiviteter på nuværende niveau. Som det fremgår 
svarer 5 % af 1. års eleverne, at arbejdsformer og aktiviteter på deres gymnasiale 
uddannelse ’i høj grad’ stemmer overens med folkeskolen, mens 61 % svarer ’i 
nogen grad’. Blandt 3. års eleverne er der en større andel (18 %), som mener at 
arbejdsformer/aktiviteter på tidligere uddannelsesniveau, dvs. B-niveau, ’i høj 
grad’ stemmer overens med aktiviteterne på deres nuværende niveau. Dette 
mønster, hvor andelen der oplever overensstemmelse er højere blandt 3. års ele-
verne end blandt 1. års eleverne genfindes i tabel  3-4 ovenfor, hvor en større 
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andel af 3. års eleverne end af 1. års eleverne oplever overensstemmelse mht. 
organiseringsformer. 

Tabel  3-6: Elevernes vurdering af om arbejdsformer/aktiviteter på tidligere 
og nuværende niveau stemmer overens 
 1. års elever 

I hvilken grad synes du, at arbejds-
formerne/aktiviteterne i engelskun-
dervisningen på det gymnasiale ni-
veau stemmer overens med arbejds-
formerne/aktiviteterne i folkeskolen? 

3. års elever 
I hvilken grad synes du, at arbejds-
formerne/aktiviteterne i engelskun-
dervisningen på A-niveau stemmer 
overens med arbejdsformer-
ne/aktiviteterne på B-niveau? 

 Stx 
(n=101) 

Hhx 
(n=125) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=323) 

Stx 
 (n= 90) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n= 96) 

I alt 
(n=298) 

I høj grad 6 % 5 % 4 % 5 % 20 % 15 % 19 % 18 % 
I nogen grad 59 % 58 % 66 % 61 % 56 % 58 % 60 % 58 % 
I mindre grad 33 % 33 % 23 % 30 % 20 % 20 % 19 % 20 % 
Slet ikke 2 % 4 % 7 % 5 % 3 % 7 % 2 % 4 % 
I alt 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
 

3.3.3 Opsamling 
Mht. organiseringsformer viser analysen, at ’klasseundervisning’, ’kortereva-
rende gruppearbejde’ samt ’individuelt arbejde’ er de organiseringsformer, som 
1. års eleverne oplever forekommer hyppigst. Sammenlignes mellem niveauerne 
ses det, at det stadig er disse tre former, der er dominerende, dog vægter både 
holdundervisning og længerevarende gruppearbejde mere blandt 3. års eleverne.  

Analysen viser endvidere, at ses ’i høj grad’ og ’i nogen grad’ svarene samlet, er 
andelen af 3. års elever, der oplever overensstemmelse mellem organiserings-
formerne ved overgangen fra B-niveau til A-niveau større end andelen af 1. års 
elever, der oplever overensstemmelse mellem organiseringsformerne ved over-
gangen fra folkeskolen til det gymnasiale niveau. 

Mht. arbejdsformer og aktiviteter viser analysen, at eleverne på både 1. år og 3. 
år hyppigst nævner ’lærerstyret klassediskussion’, ’bundne skriftlige opgaver’ 
og ’grammatikøvelser’. Dog er der relativt færre blandt 3. års eleverne end 
blandt 1. års elever, der svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ hvad angår grammatik-
øvelser. Derimod er der flere blandt 3. års eleverne, der svarer at ’aktiviteter 
baseret på medier som CD-rom mm’ forekommer ’ofte’ eller ’nogle gange’.. 

Analysen viser endvidere, at andelen af 3. års eleverne, der oplever overens-
stemmelse mellem arbejdsformer/aktiviteter ved overgangen fra B-niveau til A-
niveau, er større end andelen af 1. års elever, der oplever overensstemmelse mel-
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lem arbejdsformer/aktiviteter ved overgangen fra folkeskolen til det gymnasiale 
niveau.  

 
3.4 Områder indenfor engelsk 
3.4.1 Forberedelse til engelsk på nuværende uddannelsesniveau 

I denne sektion ses på i hvilken grad eleverne har oplevet, at engelsk på deres 
foregående uddannelsesniveau har forberedt dem på engelsk på deres nuværende 
uddannelsesniveau. 

Af tabel  3-7 nedenfor fremgår det, at der blandt 1. års eleverne er 11 %, der sva-
rer, at de i høj grad oplever, at engelsk i folkeskolen har forberedt dem på en-
gelsk på deres gymnasiale uddannelse, mens 51 % svarer i ’nogen grad’. For 3. 
års eleverne der 15 %, der har svaret ’i høj grad’ og 55 %, der har svaret ’i no-
gen grad’.  

Der er således ikke forskel mellem de to niveauer mht. den oplevelse eleverne 
har af at være blevet forberedt på engelsk. Der kan dog konstateres en forskel 
mellem 1. års elever på hhx, hvor 10 % svarer ’i høj grad’ og 50 % ’i nogen 
grad’, og 3. års elever på hhx, hvor 17 % svarer ’i høj grad’ og 56 % ’i nogen 
grad’.  

Tabel  3-7: Engelsk på tidligere uddannelsesniveau, som forberedelse til en-
gelsk på nuværende uddannelsesniveau 

 1. års elever 
I hvilken grad oplever du, at engelsk 
i folkeskolen har forberedt dig på 
engelsk på din gymnasiale uddannel-
se? 

3. års elever 
I hvilken grad synes du, at engelsk 
på B-niveau har forberedt dig på 
engelsk på A-niveau? 

 stx 
(n=102

) 

Hhx 
(n=127

) 

Htx 
(n=100

) 

I alt 
(n=329

) 

stx 
(n= 95) 

Hhx 
(n= 
112) 

Htx 
(n= 98) 

I alt 
(n= 
305) 

I høj grad 13% 10% 11% 11 % 17 % 17 % 11 % 15 % 
I nogen grad 51% 50% 53% 51 % 52 % 56 % 56 % 55 % 
I mindre grad 33% 32% 32% 32 % 24 % 22 % 27 % 24 % 
Slet ikke 3% 8% 4% 5 % 7 % 5 % 6 % 6 % 
I alt 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
I det følgende ses på, i hvilket omfang eleverne oplever, at de er blevet forberedt 
på specifikke områder inden for engelsk gennem undervisningen på deres tidli-
gere uddannelsesniveau. Svarmulighederne er de samme som i tabellen ovenfor, 
men af hensyn til overskueligheden vises i tabel  3-8 kun hvor mange (i procent), 
der har svaret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. 
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Som det fremgår i tabel  3-8 nedenfor, svarer 72 % af 1. års eleverne, at de ’i høj 
grad’ eller ’i nogen grad’ gennem engelsk i folkeskolen er blevet forberedt på 
det de lærer i engelsk på deres gymnasiale uddannelse mht. sprogfærdighed. 
Med hensyn til ’engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’, er der 
61 % af 1. års eleverne, der mener, at de i høj grad eller i nogen grad er blevet 
forberedt gennem engelsk i folkeskolen. Andelen, der svarer ’i høj grad’ eller ’i 
nogen grad’ er med 34 % noget lavere hvad angår ’litteratur’.  
 
Det samme mønster tegner sig for 3. års eleverne, idet 74 % svarer ’i høj grad’ 
eller ’i nogen grad’ hvad angår sprogfærdighed. 57 % svarer, at B-niveauet ’i 
høj grad’ eller ’i nogen grad’ har forberedt dem på, hvad de lærer på A-niveau 
inden for ’engelsksprogede områders kultur, historie og samfund. Endelig svarer 
45 % , at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er blevet forberedt på hvad de lærer 
mht. litteratur.  
 
Det skal bemærkes, at der er en større andel blandt 3. års eleverne, der føler sig 
forberedt mht. litteratur end blandt 1. års eleverne. Som det fremgår af tabellen 
skyldes denne forskel først og fremmest, det at der blandt 3. års eleverne på stx 
er en andel på 73 %, der svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mod 33 % blandt 
1. års eleverne på stx. 
 
Også hvad angår ’engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’ er der 
forskel mellem uddannelsestyperne på begge uddannelsesniveauer. Blandt 1. års 
eleverne på stx er der i alt 49 %, der svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ til at 
de føler sig forberedt på det de lærer inden for ’engelsksprogede områders kul-
tur, historie og samfund’ mod henholdsvis 66 % og 68 % blandt 1. års elever 
ved hhx og htx. For 3. års elevernes vedkommende er det for stx (45 %) og hhx 
(74 %) vedkommende, der svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. Hvad angår 
htx, er andelen af 3. års elever (49 %), der svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ 
mindre end blandt 1. års elever (68 %), der svarer dette. 
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Tabel  3-8: Elevernes vurdering af i hvilken grad de er blevet forberedt på 
det de lærer inden for udvalgte områder af engelsk. 

 1. års elever 
I hvilken grad synes du, at engelsk i 
folkeskolen har forberedt dig på det 
du lærer indenfor følgende områder 
af engelsk på din gymnasiale ud-
dannelse? 

3. års elever 
I hvilken grad synes du, at engelsk 
på B-niveau har forberedt dig på 
det du lærer indenfor følgende om-
råder af engelsk på A-niveau?  

 stx 
(n=102) 

Hhx 
(n=127) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=329) 

stx 
(n=94) 

Hhx 
(n=111) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=302) 

 
Sprogfærdighed 

 
74 % 

 
74 % 

 
69 % 

 
72 % 

 
79 % 

 
75 % 

 
67 % 

 
74 % 

Litteratur (f.eks. 
analyse af skøn- 
og faglitteratur) 
 

 
33 % 

 
38 % 

 
29 % 

 
34 % 

 
73 % 

 
57 % 

 
40 % 

 
45 % 

Engelsksprogede 
områders kultur, 
historie og sam-
fund 

 
49 % 

 
66 % 

 
68 % 

 
61 % 

 
45 % 

 
74 % 

 
49 % 

 
57 % 

 
 
En videre analyse af data viser, hvad angår sprogfærdighed, er der for 1. års ele-
vernes vedkommende er en tendens til, at de, der har fået høje karakterer i folke-
skolen (10 og derover), i højere grad føler sig forberedt gennem det de har lært i 
engelsk i folkeskolen end, de der har lavere karakterer. Således er der 24 % 
blandt de, der har fået 10 eller 11 i mundtlig engelsk, der svarer i ’høj grad’ mod 
16 % blandt de der har fået 9 og 7 % blandt de der har fået 8 eller derunder. 
 
Med hensyn til ’litteratur’, viser en videre analyse af data, at for 3. års elevernes 
vedkommende har både køn og det at man har skiftet engelsklærer ved overgan-
gen til A-niveau en indflydelse på i hvilken grad eleverne vurderer, at de gen-
nem engelskundervisningen på B-niveau er blevet forberedt på det de lærer på 
A-niveau inden for litteratur. Hvor 7 % af drengene svarer ’i høj grad’ og 42 % 
’i nogen grad’, er de tilsvarende andele for pigernes vedkommende 17 % og 48 
%. Blandt de, der har haft samme lærer på B- og A-niveau svarer 24 % ’i høj 
grad’ og 46 % ’i nogen grad’, mod henholdsvis 9 % og 45 % blandt de, der har 
skiftet lærer. 
 
Hvad angår kendskab til engelsksprogede områder, viser en analyse af bag-
grundsdata, at køn og karakterer har betydning for 1. års elevernes svar. Hvor 24 
% af drengene svarer ’i høj grad’ til at de er blevet forberedt inden for dette om-
råde gennem det, de har lært i folkeskolen, er den tilsvarende andel 14 % blandt 
pigerne. Ser man på karakterer fra folkeskolen, svarer 27 % af de, der har fået 
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10 eller derover i mundtlig engelsk ’i høj grad’, hvor den tilsvarende andel 
blandt de, der har fået 8 eller derunder er 12 %. 
 
Den samme sammenhæng kan ikke helt genfindes blandt 3. års eleverne. Ganske 
vist er der statistisk signifikant sammenhæng mellem karakter og svar på 
spørgsmålet om forberedelse inden for engelsksprogede områder kultur mm.,  
men det er ikke de, der har fået de højeste karakter, men derimod de, der ligger i 
mellemgruppen, der hyppigst svarer ’i høj grad’. 
 

 
3.4.2 Elevernes kompetencer inden for konkrete områder ved starten på nyt 

uddannelsesniveau 
I dette afsnit fokuseres på, elevernes vurdering af egne kompetencer ved starten 
på henholdsvis det 1. år på deres gymnasiale uddannelse og på A-niveau i for-
hold til det de oplevede, der blev forventet af dem. For hver af de tre områder – 
sprogfærdighed, litteratur, og engelsksprogede områders kultur, historie og sam-
fund – har eleverne haft tre svarmuligheder; at de ’kunne mere end det, der blev 
forventet af dem’, at de ’kunne det, der blev forventet af dem’, eller at de ’kunne 
mindre end det, der blev forventet af dem’. Da det er denne undersøgelses mål at 
se på de største udfordringer ved overgangen fra ét niveau til et andet mht. en-
gelsk, tages der i tabellen udgangspunkt i, hvor mange, der har svaret, at de kun-
ne mindre end det, der blev forventet.  
 
I tabel  3-9 nedenfor vises således, hvor stor en andel inden for hver uddan-
nelsestype, der har svaret, at de kunne mindre end det der blev forventet. Som 
det fremgår, svarer 22 % af 1. års eleverne, at de kunne mindre, end det der blev 
forventet mht. sprogfærdighed. 29 % svarer, at de kunne mindre end forventet 
mht. engelsksprogede områders kultur, historie og samfund, og 36 % kunne 
mindre end forventet mht. litteratur.  
 
Ser man på 3. års eleverne viser tabellen, at der er mindre spredning mellem de 
tre områder. Således er det henholdsvis 18 %, 23 % og 25 %, der svarer, at de 
kunne mindre end forventet mht. sprogfærdighed, litteratur og engelsksprogede 
områders kultur, historie og samfund. Forskellen mellem niveauerne er størst 
hvad angår litteratur, hvor det er 36 % af 1. års eleverne, der svarer, at de kunne 
mindre end forventet, mod 25 % af 3. års eleverne.  
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Tabel  3-9: Kompetencer ved starten af uddannelsen i forhold til det eleverne 
oplevede, der blev forventet af dem – andel, der svarer ’mindre end forventet’ 

 1. års elever 
Hvordan var dine kompetencer på 
følgende områder inden for engelsk, 
da du startede på din gymnasiale 
uddannelse, i forhold til det du 
oplevede der blev forventet af dig? 

3. års elever 
Hvordan var dine kompetencer 
indenfor følgende områder af en-
gelsk, da du startede på A-niveau i 
engelsk, i forhold til det du opleve-
de, der blev forventet af dig? 

 Stx 
(n=102) 

Hhx 
(n=127) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=329) 

Stx 
 (n=95) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=305) 

Sprogfærdighed 
 

24 % 
 

22 % 
 

20 % 
 

22 % 
 

16 % 
 

13 % 
 

25 % 
 

18 % 

Litteratur (f.eks. 
analyse af skøn- 
og faglitteratur) 

 
34 %  

 
39 % 

 
32 %  

 
36 % 

 
19 % 

 
19 % 

 
31 % 

 
23 % 

Engelsksprog-
ede områders 
kultur, historie 
og samfund 

 
35 % 

 
29 % 

 
22 % 

 
29 % 

 
34 % 

 
15 % 

 
   27 % 

 
25 % 

 
Hvis man sammenligner uddannelsestyperne, viser det sig, at eleverne på stx i 
højere grad end de øvrige har oplevet, at de kunne mindre end det der blev for-
ventet, hvad angår engelsksprogede områders kultur, historie og samfund. 
Blandt 1. års eleverne er der 35 % på stx, der svarer, at de kunne mindre end 
forventet mht. dette område mod henholdsvis 29 % og 22 % ved hhx og htx. 
Blandt 3. års eleverne er det 34 % på stx ,15 %  på hhx og 27 % på htx, der sva-
rer at de kunne mindre end forventet mht. ’engelsksprogede områders kultur, 
historie og samfund’.  
 
Endvidere ses det, at 3. års eleverne på htx i højere grad end de øvrige elever på 
3. år har oplevet, at de kunne mindre end forventet, hvad angår sprogfærdighed 
og litteratur. 25 % svarer, at de kunne mindre end forventet, hvad angår sprog-
færdighed og 31 %, og at de kunne mindre end forventet mht. litteratur. Blandt 
eleverne på stx er det henholdsvis 16 % og 19 %, der svarer, at de kunne mindre 
end forventet inden for disse to områder, mens det på hhx er 13 % og 19 %. 
 
En videre analyse af data viser, at for 1. års eleverne har køn, forældres uddan-
nelse, og karakterer indflydelse på vurderingen af egne kompetencer ved starten 
på gymnasiet.  
 
Inden for alle tre områder, er der en tendens til, at piger svarer, at de kunne min-
dre end forventet. Hvor andelen blandt piger, der svarer, at de kunne mindre end 
forventet er 31 %, 42 % og 40 % for henholdsvis sprogfærdighed, litteratur og 
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engelsksprogede områders kultur, historie og samfund, er de tilsvarende andele 
for drenge 15 %, 31 % og 20 %.  
 
Analysen viser, at der er en sammenhæng mellem forældres uddannelse og ele-
vernes vurdering af egne kompetencer mht. sprogfærdighed ved starten af ud-
dannelsen. Blandt de der har forældre med en lang eller mellemlang uddannelse 
svarer 29 %, at de kunne mere end forventet, mens 13 % af de øvrige studerende 
svarer, at de kunne mere end forventet.  
 
Der er endvidere en sammenhæng mellem karakter og vurdering af kompetencer 
ved starten af uddannelsen. For alle tre nævnte områder er andelen der vurderer, 
at de kunne mere end forventet større blandt elever med de højeste karakterer 
(10 og derover) i mundtlig engelsk i folkeskolen end blandt øvrige elever. Hen-
holdsvis 37 %, 14 % og 20 % af de med høje karakterer svarer, at de kunne mere 
end forventet inden for sprogfærdighed, litteratur og kendskab til engelskspro-
gede områder. De tilsvarende andele inden for den gruppe elever, der har fået 9, 
er henholdsvis 14 %, 1 % og 4 %, mens de blandt de elever, der har fået 8 eller 
derunder er 3 %, 2 % og 8 %. 
 
Ser man på 3. års eleverne, har henholdsvis køn og karakterer betydning. Blandt 
drenge svarer 26 % af de kunne mere end forventet mht. sprogfærdighed mod 15 
% af piger. Hvad angår karakter, er der samme sammenhæng som for 1. års ele-
vernes vedkommende. De der har fået høje mundtlige karakterer i engelsk på B-
niveau (10 og derover) vurderer, at de kunne mere end forventet ved starten på 
A-niveau. Af de, der har fået høje karakterer svarer 33 %, at de kunne mere end 
forventet mht. sprogfærdighed og 13 % at de kunne mere end forventet mht. 
litteratur. Blandt de, der her fået lave karakterer (8 og derunder), svarer 13 %, at 
de kunne mere end forventet mht. sprogfærdighed og 3 %, at de kunne mere end 
forventet mht. litteratur.  
 
Eleverne er endvidere blevet bedt om at svare på, hvor meget de tre omtalte om-
råder – sprogfærdighed, litteratur, og kendskab til engelsksprogede områders 
historie, kultur og samfund - fylder på deres uddannelse. Svarmulighederne har 
været ’meget’, ’noget’, ’lidt’ og ’intet’. Det skal understreges, at der her er tale 
om elevernes subjektive vurdering af, hvor meget områderne fylder på uddan-
nelsen.  
 
Som det fremgår af tabel  3-10, har over 90 % eleverne en oplevelse af, at sprog-
færdighed fylder ’meget’ eller ’noget’. 72 % af 1. års eleverne og 83 % af 3. års 
eleverne svarer at litteratur fylder ’meget’ eller noget. Endelig svarer henholds-
vis 68 % og 61 % af 1. års eleverne og 3. års eleverne, at kendskab til engelsk-
sprogede områder fylder ’meget’ eller ’noget’ på deres uddannelse. 
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Tabel  3-10: Elevernes vurdering af hvor meget forskellige områder fylder i 
engelskfaget – andel, der svarer ’meget’ eller ’noget’ 

 1. års elever 
Hvor meget fylder følgende områder 
i engelskfaget på din gymnasiale 
uddannelse? 

3. års elever 
Hvor meget fylder følgende områder 
i engelskfaget på A-niveau? 

 Stx 
 (n=102) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=328) 

Stx 
 (n=94) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=303) 

Sprogfærdighed 91 % 93 % 96 % 93 % 96 % 91 % 86 % 91 % 
Litteratur (f.eks. 
analyse af skøn- 
og faglitteratur) 87 % 61 % 68 % 72 % 95 % 81 % 74 % 83 % 

Engelsksprogede 
områders kultur, 
historie og sam-
fund 

34 % 75 % 61 % 68 % 44 % 72 % 66 % 61 % 

 
Ser man på uddannelsestyperne, viser tabel  3-10, at en større andel af eleverne 
på stx end på de øvrige to uddannelser svarer, at litteratur fylder ’meget’ eller 
’noget’, mens der til gengæld er en mindre andel ved stx end ved de to øvrige 
uddannelsestyper, der svarer ’meget’ eller ’noget’ mht. kendskab til engelsk-
sprogede områders kultur, historie og samfund. 

 
3.4.3 Opsamling 

Analysen viser, at der ikke er forskel mellem 1. års elevernes vurdering af, 
hvorvidt de gennem engelskundervisningen i folkeskolen er blevet forberedt til 
engelsk på det gymnasiale niveau og 3. års elevernes vurdering af hvorvidt de på 
B-niveau er forberedt til engelsk på A-niveau.  

’Sprogfærdighed’ nævnes hyppigst af 1. års eleverne som et område, de er ble-
vet forberedt på gennem engelskundervisningen i folkeskolen. Dernæst følger 
’kendskab til engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’ og endelig 
’litteratur’. Der er samme vægtning mellem disse områder for 3. års elevernes 
vedkommende. 

Ser man på elevernes vurderinger af egne kompetencer i forhold til, hvad der 
blev forventet af dem, viser analysen, at ’litteratur’ nævnes hyppigst af 1. års 
eleverne som et område, hvor de synes, at de kunne mindre end forventet. Der-
næst følger ’engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’, og ’sprog-
færdighed’.   
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Blandt 3. års eleverne, er det ’engelsksprogede områders kultur, historie og sam-
fund’, der nævnes hyppigst. Det ses samtidig, at der i forhold til 1. års eleverne 
er færre blandt 3. års eleverne, der svarer, at de kunne mindre end forventet in-
den for ’litteratur’. Forskellen mellem 1. års elevernes vurdering og 3. års ele-
vernes observeres først og fremmest på stx og hhx. 

En nærmere analyse af data viser, at køn, forældres uddannelse og karakterer har 
betydning for elevernes vurdering af egne kompetencer. Der er således en ten-
dens til at piger svarer, at de kunne mindre end forventet; at de der har forældre 
med en lang eller mellemlang uddannelse svarer, at de kunne mere end forven-
tet; og at de der har høje karakterer, svarer, at de kunne mere end forventet.  

  
3.5 Færdigheder indenfor engelsk 
3.5.1 Forberedelse på videreudvikling af færdigheder på nyt uddannelsesniveau 

I det følgende fokuseres på mundtlige og skriftlige færdigheder i engelsk. Der 
ses først på elevernes vurdering af, hvor godt de er blevet forberedt på at videre-
udvikle deres færdigheder i engelsk på det tidligere uddannelsesniveau. Dernæst 
ses nedenfor på deres vurdering af, i hvilken grad de kunne det, der blev forven-
tet mht. færdighederne, da de startede på deres nuværende uddannelsesniveau. 

Tabel  3-11 nedenfor viser, at i alt 88 % af 1. års eleverne, synes, at engelsk i 
folkeskolen har forberedt dem på at videreudvikle deres evner til at forstå en-
gelsk tale ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ på det gymnasiale niveau. Endvidere 
svarer 82 % ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ til, at engelsk i folkeskolen har for-
beredt dem på at videreudvikle deres evner til at forstå engelske tekster, og 78 
%, at de er blevet forberedt på at videreudvikle deres evne til at tale engelsk. 
Andelen, der svarer, at de er godt forberedt mht. at skrive engelsk er 65 %.  

Blandt 3. års eleverne svarer 82 %, at engelsk på B-niveau har forberedt dem på 
at videreudvikle det at forstå engelsk tale. 73 % svarer de er blevet forberedt på 
det at videreudvikle deres færdigheder mht. tale engelsk, og 80 % svarer, at de 
er blevet forberedt mht. at forstå engelske tekster. Endelig svarer 70 %, at en-
gelsk på B-niveau har forberedt dem på at videreudvikle deres færdigheder mht. 
det at skrive engelsk.  

For både 1. års elever og 3. års elever, er der således færre, der synes, at de gen-
nem engelsk på det tidligere niveau er blevet forberedt til at udvikle det at skrive 
engelsk i forhold til andre færdigheder. Der kan for begge niveauer konstateres 
en forskel mellem de aktive og de passive færdigheder. Det skal dog bemærkes, 
at andelen, der svarer ’i høj grad’ og ’i nogen grad’ for alle fire færdigheder på 
begge niveauer ligger mellem 65 % og 88 %.  
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Tabel  3-11: Elevernes vurdering af hvorvidt engelsk på tidligere uddannel-
sesniveau har forberedt dem på engelsk på nuværende niveau – andelen, der 
svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’  
 1. års elever 

I hvilken grad synes du, at engelsk 
i folkeskolen har forberedt dig på 
at videreudvikle følgende færdig-
heder i engelsk på din gymnasiale 
uddannelse? 

3. års elever 
I hvilken grad synes du, at engelsk 
på B-niveau har forberedt dig på 
at videreudvikle følgende færdig-
heder i engelsk på A-niveau?  

 Stx 
(n=102) 

Hhx 
(n=127) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=329) 

Stx 
 (n=95) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=305) 

At forstå engelsk 
tale 89 % 88 % 87 % 88 % 89 % 84 % 74 % 82 % 

At tale engelsk 80 % 81 % 73 % 78 % 78 % 78 % 63 % 73 % 
At forstå engelske 
tekster 84 % 82 % 80 % 82 % 81 % 83 % 77 % 80 % 

At skrive engelsk 64 % 70 % 61 % 65 % 68 % 80 % 60 % 70 % 
 
 
Ser man på uddannelsestyper, kan der ikke konstateres forskelle for så vidt an-
går 1. års eleverne. Derimod er der blandt 3. års eleverne færre på htx, der synes, 
at de at engelsk på B-niveauet har forberedt dem på at videreudvikle færdighe-
den mht. det at forstå engelsk tale (74 %) og at tale engelsk (63 %) end på stx 
(89 % og 78 %)  og hhx (84 % og 78 %). Endvidere er der flere på hhx, der sva-
rer, at de gennem engelsk på B-niveau er blevet forberedt mht. det at skrive en-
gelsk. 
 
En videre analyse af data viser, at der er en sammenhæng mellem1. års elever-
nes karakter fra folkeskolen og deres vurdering af i hvilken grad engelsk i folke-
skolen har forberedt dem på de nævnte fire færdigheder. Blandt de der har fået 
høje mundtlige karakterer i engelsk i folkeskolen (10 og derover) svarer 47 % ’i 
høj grad’ til at de gennem engelsk i folkeskolen er blevet forberedt på videreud-
vikle deres færdigheder mht. at forstå engelsk tale, 46 % svarer ’i høj grad’ mht. 
at tale engelsk, 30 % svarer ’i høj grad’ mht. at forstå engelske tekster, og 33 % 
svarer ’i høj grad’ mht. at skrive engelsk. Blandt de, der har fået lave mundtlige 
karakterer i engelsk i folkeskolen (8 og derunder) svarer 28 % ’i høj grad’ mht. 
at forstå engelsk tale, 19 % ’i høj grad’ mht. at tale engelsk, 15 % ’i høj grad’ til 
det at forstå engelske tekster, samt 13 % ’i høj grad’ til det at skrive engelsk.   
 
For 3. års elevernes vedkommende ses også en sammenhæng mellem karakter 
(både fra tidligere niveau og det nuværende samlede gennemsnit) og vurderin-
gen af i hvilken grad engelsk på B-niveau har forberedt eleverne på at videreud-
vikle færdigheder på A-niveau. Sammenhængen er dog ikke den samme som for 
1. års eleverne, idet det for flere af de nævnte færdigheder, er dem, der har fået 
de højeste karakterer, der mindst hyppigt vurderer, at de er blevet forberedt på at 
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videreudvikle deres færdigheder gennem undervisningen i engelsk på B-niveau.  
Blandt de, der ligger i midterkategorien mht. mundtlig karakter (9) i engelsk på 
B-niveau, svarer 37 %, ’i høj grad’ til, at de er blevet forberedt på at videreud-
vikle deres færdigheder mht. at forstå engelsk tale, 37 % svarer ’i høj grad’ mht. 
at tale engelsk. Til sammenligning er der blandt de der har fået høje karakterer 
(10 og derover) henholdsvis 27 % og 23 % der svarer ’i høj grad’ mht. at forstå 
engelsk tale og at tale engelsk.  
 
Nedenfor ses på elevernes vurdering af egne kompetencer da de startede på hen-
holdsvis 1. år i gymnasiet og A-niveau mht. de nævnte færdigheder inden for 
engelsk. Eleverne har her kunnet svare om de kunne mere end forventet, det der 
blev forventet, eller mindre end forventet mht. de fire færdigheder. Som ved 
tabel  3-9 ovenfor, vises her i tabellen andelen, der har svaret, at de kunne mindre 
end forventet. 

Som det fremgår af tabel  3-12 nedenfor, synes 12 % af 1. års eleverne, at de 
kunne mindre end forventet mht. at forstå engelsk tale da de startede i gymnasi-
et. Henholdsvis 24 % og 22 % synes at de kunne mindre end det de oplevede, 
der blev forventet af dem mht. at tale engelsk og forstå engelske tekster. 36 % 
synes, at de kunne mindre end forventet mht. at skrive engelsk.  

Sammenlignes med 3. års eleverne, fremgår det af tabellen, at der er samme 
forhold mellem de fire færdigheder, men også at andelen der svarer, at de kunne 
mindre end forventet er lavere for alle fire. 5 % synes at du kunne mindre end 
forventet mht. at forstå engelsk tale, 11 %, synes at de kunne mindre end forven-
tet mht. at tale engelsk, og  13 % og 23 % synes at de kunne mindre end forven-
tet mht. at forstå engelske tekster og at skrive engelsk. 

Sammenlignes uddannelsestyperne viser tabellen, at det især er eleverne på hhx 
og htx, der svarer forskelligt på 1. år og 3. år. For hhx er det ved alle fire fær-
digheder, at andelen, der svarer, at de kunne mindre end forventet er lavere på 3. 
år end på 1. år. For htx er det alle færdigheder på nær det at skrive engelsk. 
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Tabel  3-12: Engelskfærdigheder ved starten af uddannelsen – andelen, der 
svarer ’mindre end forventet’ 

 1. års elever 
Hvordan var dine engelskfærdig-
heder, da du startede på din 
gymnasiale uddannelse, i forhold 
til det du oplevede, der blev for-
ventet af dig?  

3. års elever 
Hvordan var dine engelskfærdig-
heder, da du startede på A-
niveau, i forhold til det du ople-
vede, at der blev forventet af dig? 

 Stx 
 (n=102 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=330) 

Stx 
 (n=95) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=305) 

At forstå engelsk tale 8 % 13 % 13 % 12 % 7 % 5 % 4 % 5 % 
At tale engelsk  21 % 26 % 24 % 24 % 16 % 9 % 9 % 11 % 
At forstå engelske 
tekster 19 % 27 % 21 % 22 % 17 % 11 % 13 % 13 % 

At skrive engelsk 34 % 39 % 33 % 36 % 30 % 13 % 29 % 23 % 
 
En nærmere analyse af data viser, at en række baggrundsfaktorer har betydning 
for elevernes vurdering af egne engelskfærdigheder ved starten af deres uddan-
nelse.  
 
Blandt 1. års eleverne er andelen af piger, der har svaret, at de kunne mindre end 
det der blev forventet mht. at tale engelsk (32 %) og forstå engelske tekster (30 
%), større end andelen af drenge, der har svaret dette (henholdsvis 18 % og 17 
%). Der ses også en sammenhæng mellem forældres uddannelse og det at forstå 
engelske tekster. Blandt de elever, med forældre der ikke har en mellemlang 
eller lang videregående uddannelse, svarer 28 %, at de kunne mindre end for-
ventet mht. at forstå engelske tekster. Blandt de elever, hvis forældre begge har 
en mellemlang eller lang videregående uddannelse, svarer 11 %, at de kunne 
mindre end forventet mht. at forstå engelske tekster. 
 
En anden faktor, der også har betydning, er elevernes afgangsniveau fra folke-
skolen. Her viser undersøgelsen, at de, der har afsluttet folkeskolen efter 10. 
klasse i højere grad end de der har afsluttet folkeskolen efter 9. klasse, svarer, at 
de kunne mindre end forventet. Blandt de, der har afsluttet folkeskolen efter 10. 
klasse, svarer 30 % at de kunne mindre end forventet hvad angår at tale engelsk, 
29 % at de kunne mindre end forventet mht. at forstå engelske tekster, og  40 % 
at de kunne mindre end forventet mht. at skrive engelsk. Blandt de der har af-
sluttet folkeskolen efter 9. klasse er det 19 %, der svarer, at de kunne mindre end 
forventet mht. at tale engelsk, 17 %, at de kunne mindre end forventet mht. at 
forstå engelske tekster og 33 %, at de kunne mindre end forventet mht. at skrive 
engelsk. 
 
Endelig er der også en sammenhæng mellem karakter ved afslutning af folke-
skolen og elevernes vurdering af egne engelskfærdigheder ved starten af deres 
gymnasiale uddannelse. De, der har fået lave karakterer (8 og derunder), svarer i 
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højere grad end øvrige, at de kunne mindre end forventet. Således er andelen der 
svarer ’mindre end forventet’ inden for denne gruppe 25 % mht. at forstå en-
gelsk tale, 41 % mht. til at tale engelsk, 34 % mht. at forstå engelske tekster og 
53 % mht. at skrive engelsk. Ser man til sammenligning på den gruppe, der har 
fået de højeste karakterer udgør andelene, der har svaret mindre end forventet 
henholdsvis 1 % (forstå engelsk tale), 4 % (tale engelsk), 9 % (forstå engelske 
tekster) og 13 % (skrive engelsk).  
 
Også for 3. års eleverne vedkommende ses der en sammenhæng mellem flere af 
baggrundsfaktorerne og elevernes vurdering af egne færdigheder ved starten på 
studiet. Hvad angår køn ses samme sammenhæng som for 1. års eleverne. Det er 
i højere grad piger end drenge, der svarer, at de kunne mindre end forventet. 
Blandt piger svarer 17 %, at de kunne mindre end forventet mht. at tale engelsk, 
og 17 %, at de kunne mindre end forventet mht. at forstå engelske tekster. De 
tilsvarende andele for drenge er henholdsvis 6 % og 10 %. 
 
Der er en sammenhæng mellem forældres uddannelse og elevernes vurdering af 
deres færdigheder mht. at skrive engelsk, men den adskiller sig fra den sam-
menhæng, der er beskrevet for 1. års elevernes vedkommende. Blandt de elever, 
hvis forældre ikke har en lang eller mellemlang uddannelse er der 10 % der 
kunne mere end forventet og 17 % der kunne mindre end forventet. Til sammen-
ligning er der blandt de elever hvor enten den ene eller begge forældre har en 
lang eller mellemlang uddannelse henholdsvis 14 % og 23 %, der kunne mere 
end forventet, samt 33 % og 30 %, der kunne mindre end forventet. 
 
Der er endvidere også her en sammenhæng mellem karakter (mundtlig engelsk 
på B-niveau) og vurderingerne af egne evner ved starten af A-niveau. Den er 
som for de 1. års studerende, dvs. at de der har fået de lavere karakterer i højere 
grad end de øvrige har givet udtryk for, at de kunne mindre end forventet. 
Blandt de, der har fået lave karakterer (8 og derunder) svarer 20 %, at de kunne 
mindre end forventet mht. at forstå engelske tekster og 31 %, at de kunne min-
dre end forventet mht. at skrive engelsk. Blandt de der har fået høje karakterer 
(10 og derover), er det henholdsvis 4 % og 13 %, der har svaret, at de kunne 
mindre end forventet mht. at forstå engelske tekster og skrive engelsk. 
 
Eleverne er blevet spurgt om i hvilken grad, de føler sig udfordret i indlæringen 
af de fire færdigheder – at forstå engelsk tale, at tale engelsk, at forstå engelske 
tekster og at skrive engelsk - på deres nuværende uddannelse. Som det fremgår i 
tabel  3-13 nedenfor nævnes ’at forstå engelske tekster’ og ’at skrive engelsk’ det 
der hyppigst betragtes som en udfordring. Blandt 1. års eleverne er det hen-
holdsvis 72 % og 73 %, der svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ til at de føler 
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sig udfordret i indlæringen mht. at forstå engelske tekster og at skrive engelsk. 
Blandt 3. års elever, er det henholdsvis 75 % og 80 %, der svarer sådan.  
 

Tabel  3-13: I hvilken grad føler du dig udfordret i indlæringen af følgende 
færdigheder i engelsk 

 1. års elever 
I hvilken grad føler du dig udfor-
dret i indlæringen af følgende 
færdigheder i engelsk på din gym-
nasiale uddannelse? 

3. års elever 
I hvilken grad føler du dig udfor-
dret i indlæringen af følgende 
færdigheder i engelsk på A-
niveau? 

 Stx 
(n=102) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=99) 

I alt 
(n=328) 

Stx 
 (n=94) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=303) 

At forstå engelsk 
tale 

53 % 54 % 69 % 57 % 57 % 59 % 53 %  57 % 

At tale engelsk  70 % 68 % 70 % 69 % 78 % 73 % 64 % 68 % 
At forstå engelske 
tekster 

77 %  68 % 71 % 72 % 77 % 74 % 76 % 75 % 

At skrive engelsk 70 % 71 % 80 %  73 % 76 % 81 % 80 % 80 % 
 

 
En videre analyse af data viser, at der for 1. års eleverne er en sammenhæng 
mellem karakter i folkeskolen i engelsk og svarene på i hvilken grad man føler 
sig udfordret i indlæringen af de nævnte færdigheder. De, der har fået høje ka-
rakterer (10 og derover) i mundtlig karakter i engelsk føler sig udfordret i min-
dre grad end de øvrige elever. F.eks. hvad angår ’at forstå engelsk tale’ svarer 47 
% i denne gruppe ’i mindre grad’, mens 17 % svarer ’slet ikke’. Blandt de der 
har fået de laveste karakterer (8 og derunder) er der henholdsvis 25 % og 11 %, 
der svarer således. 

3.5.2 Opsamling 
Analysen viser, at eleverne synes, at de er blevet forberedt på at videreudvikle 
deres engelskfærdigheder gennem engelskundervisningen på tidligere uddannel-
sesniveau. ’At forstå engelsk tale’ og ’at forstå engelske tekster’ nævnes hyp-
pigst som færdigheder eleverne føler sig forberedt på gennem undervisningen på 
det foregående niveau. 
 
Analysen viser, at hvad angår elevernes vurdering af egne færdigheder ved star-
ten af deres nye uddannelse, svares der hyppigere, at man kunne mindre end 
forventet mht. det at skrive engelsk hyppigere end mht. de øvrige færdigheder. 
Dette gælder både for 1. års eleverne og 3. års eleverne. Analysen viser også, at 
andelen, der svarer, at de kunne mindre end forventet er mindre blandt 3. års 
eleverne for alle fire færdigheder.  
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En nærmere analyse af baggrundsdata viser, at køn, forældres uddannelse, af-
gangsniveau i folkeskolen, samt karakter har betydning for elevernes vurdering 
af egne færdigheder ved starten af deres nuværende uddannelse. Der er en ten-
dens til at piger svarer, at de kunne mindre end forventet, at de der har forældre 
med længere uddannelse svarer, at de kunne mere end forventet (denne sam-
menhæng gælder dog ikke for 3. års eleverne), og at de der har højere karakterer 
fra tidligere niveau svarer, at de kunne mere end forventet. 
 
Afsnittet viser også, at eleverne føler sig udfordret i forhold til det at skrive en-
gelsk og at forstå engelske tekster. Blandt 1. års eleverne ses endvidere en sam-
menhæng mellem karakterer og i hvilken grad eleverne føler sig udfordret. 
 
 

3.6 Forskelle ved overgangen fra et uddannelsesniveau til et andet 
3.6.1 Opleves engelsk på det nye uddannelsesniveau som en naturlig fortsættelse af 

det tidligere? 
Tabel  3-14 viser elevernes svar på om engelsk på deres nye uddannelsesniveau 
opleves som en naturlig fortsættelse af engelsk på deres tidligere uddannelsesni-
veau. Som det fremgår, svarer 16 % af 1. års eleverne, at engelsk i gymnasiet i 
høj grad er en naturlig fortsættelse af engelsk i folkeskolen, mens 54 % svarer, 
at det ’i nogen grad’ er en naturlig fortsættelse af folkeskolen. Til sammenlig-
ning svarer 34 % af 3. års eleverne at engelsk på A-niveau ’i høj grad’ er en na-
turlig fortsættelse af engelsk på B-niveau. 44 %  af 3. års eleverne svarer ’i no-
gen grad’. 
 

Tabel  3-14: Engelsk på nuværende niveau som naturlig fortsættelse af en-
gelsk på tidligere niveau. 

 1. års elever 
I hvilken grad oplever du generelt, at 
engelsk på din gymnasiale uddannelse 
er en naturlig fortsættelse af engelsk i 
folkeskolen? 

3. års elever 
I hvilken grad oplever du generelt, at 
engelsk på A-niveau er en naturlig 
fortsættelse af engelsk på B-niveau? 

 Stx 
 (n=102) 

Hhx 
(n=127) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=329) 

Stx 
 (n= 95) 

Hhx 
(n= 112) 

Htx 
(n= 98) 

I alt 
(n= 305) 

I høj grad 16% 15% 17% 16 % 45 % 30 % 27 % 34 % 
I nogen 
grad 

53% 51% 58% 54 % 37 % 46 % 48 % 44 % 

I mindre 
grad 

29% 28% 23% 27 % 13 % 19 % 22 % 18 % 

Slet ikke 2% 6% 2% 4 % 5 % 5 % 3 % 4 % 
I alt 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Tabellen viser endvidere, at der ikke er nogen sammenhæng mellem 1. års ele-
vernes uddannelsestype og deres oplevelse af om engelsk på det gymnasiale 
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niveau er naturlig fortsættelse af engelsk i folkeskolen. Sammenlignes uddan-
nelsesniveauerne viser tabellen, at der inden for alle uddannelsestyper er en stør-
re andel der svarer ’i høj grad’ blandt 3. års eleverne end blandt 1. års eleverne. 
16 % af 1. års eleverne på stx, 15 % af 1. års eleverne på hhx og 17 % af elever-
ne på htx svarer ’i høj grad’ til at deres gymnasiale uddannelse er en naturlig 
fortsættelse af engelsk i folkeskolen.  
 
Til sammenligning svarer 45 % af 3. års eleverne ved stx, 30 % af 3. års elever-
ne ved hhx og 27 % af 3. års eleverne ved htx ’i høj grad’ til at de oplever en-
gelsk på A-niveau som en naturlig fortsættelse af engelsk på B-niveau. Endvide-
re fremgår det, at andelen af elever, der oplever A-niveauet som en naturlig fort-
sættelse af B-niveauet er større på stx end ved de to øvrige uddannelsestyper. 
 
I alt 82 % af 3. års eleverne har fået ny engelsklærer ved skiftet fra B-niveau til 
A-niveau. 46 % af de, der har samme lærer på A-niveau, som på B-niveau sva-
rer, at de ’i høj grad’ oplever engelsk på A-niveau som en naturlig fortsættelse af 
engelsk på B-niveau, mens 31 % af de der har skiftet lærer svarer ’i høj grad’ til 
spørgsmålet om A-niveau opleves som en naturlig fortsættelse af B-niveau.  
 

3.6.2 Vurdering af overgangen mellem uddannelsesniveauer 
Eleverne bliver herefter bedt om at vurdere, hvorvidt overgangen fra et uddan-
nelsesniveau til et andet har betydet, at man skal arbejde mere eller mindre for at 
følge med. 

Som det fremgår af tabel  3-15, svarer 62 % af 1. års eleverne, at de skal arbejde 
mere for at følge med i undervisningen, mens 45 % af 3. års eleverne svarer, at 
de skal arbejde mere for at følge med i undervisningen på A-niveau. Den største 
forskel mellem 1. års elevernes og 3. års elevernes svar ses på stx.  
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Tabel  3-15: Elevernes vurdering af, hvor meget de skal arbejde for at følge 
med i engelskundervisningen på deres nuværende niveau 

 1. års elever  
Hvordan synes du generelt, at 
overgangen fra folkeskole til gym-
nasial uddannelse har været i for-
hold til, hvor meget du skal arbejde 
for at følge med i engelskundervis-
ningen? 

3. års elever  
Hvordan synes du generelt, at 
overgangen fra B-niveau til A-
niveau har været i forhold til, hvor 
meget du skal arbejde for at følge 
med i engelskundervisningen? 

 Stx 
(n=102) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=99) 

I alt 
(n=329) 

Stx 
 (n= 95) 

Hhx 
(n= 112) 

Htx 
(n= 98) 

I alt 
(n= 305) 

Jeg skal arbejde 
mindre for at 
følge med i 
undervisningen 

3% 2% 4% 3 % 7 % 7 % 1 % 5 % 

Jeg skal hverken 
arbejde mindre 
eller mere for at 
følge med i 
undervisningen 

33% 37% 36% 36 % 54 % 51 % 44 % 50 % 

Jeg skal arbejde 
mere for at følge 
med i undervis-
ningen 

64% 62% 60% 62 % 39 % 42 % 55 % 45 % 

I alt 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

 

3.6.3 Forskelle mellem nuværende og tidligere niveau 
Nedenfor ses på, hvordan eleverne oplever forskellen på forventningerne på 
deres tidligere og nuværende uddannelsesniveau. Eleverne er for hver af de 
nævnte elementer blevet bedt om at angive om der er ’højere forventninger på 
nuværende niveau’, om der ’ingen forskel er mellem forventninger’, eller om 
der var ’højere forventninger på tidligere niveau’. Da undersøgelsens fokus er at 
se på de største udfordringer vises i tabellen hvor stor en andel, der har svaret at 
forventningerne er højere på det nuværende niveau.  
 
Som tabel  3-16 viser, er det for såvel 1. års eleverne som 3. års eleverne ’tek-
sternes sværhedsgrad’, ’skriftlig sproglig korrekthed’, og ’grammatisk korrekt-
hed’ der oftest nævnes som områder, hvor forventningerne er højere på det nu-
værende niveau end det tidligere. ’Kendskab til engelsksprogede områders kul-
tur, historie og samfund’ samt ’at tale engelsk i timerne’ der mindst hyppigt 
nævnes som områder, hvor forventninger er højere på elevernes nuværende ud-
dannelsesniveau. 
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For flere af områderne gælder det, at der er færre blandt 3. års eleverne end 
blandt 1. års eleverne, der oplevede at forventningerne var højere på deres nu-
værende uddannelsesniveau. Det gælder særligt ’kendskab til fagspecifikke ud-
tryk’, ’kendskab til engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’, ’ar-
bejdsbyrden’ og ’mængden af skriftlige opgaver’. 
 

Tabel  3-16: Elevernes vurdering af forskellen på forventninger mellem en-
gelsk på tidligere og nuværende niveau – andel, der svarer ’højere forventninger’ 
på deres nuværende uddannelsesniveau 

 1. års elever 
Hvordan oplevede du forskellen på 
forventninger mellem engelsk i 
folkeskolen og engelsk på din 
gymnasiale uddannelse? 

3. års elever 
Hvordan oplever du forskellen på 
forventninger mellem engelsk på 
B-niveau og engelsk på A-niveau? 

 Stx 
(n=102) 

Hhx 
(n=127) 

Htx 
(n=99) 

I alt 
(n=328) 

Stx 
 (n=95) 

Hhx 
(n=112) 

Htx 
(n=98) 

I alt 
(n=305) 

Mundtlig sproglig 
korrekthed 

74% 70% 73% 72% 62 % 68 % 60 % 63 % 

Skriftlig sproglig 
korrekthed 

76% 85% 79% 80% 81 % 75 % 89 % 81 % 

Grammatisk kor-
rekthed 

76% 76% 73% 75% 78 % 73 % 85 % 78 % 

Kendskab til 
fagspecifikke ud-
tryk 

54% 76% 68% 67% 50 % 56 % 44 % 50 % 

At tale engelsk i 
timerne 

55% 48% 44% 49% 49 % 50 % 33 % 44 % 

Kendskab til en-
gelsksprogede 
områders kultur, 
historie og samfund 

31% 45% 30% 36% 31 % 23 % 22 % 25 % 

Teksternes svær-
hedsgrad 83% 83% 81% 82% 82 % 88 % 82 % 84 % 

Arbejdsbyrden 79% 65% 62% 69% 53 % 46 % 58 % 52 % 

Mængden af skrift-
lige opgaver 73% 85% 59% 73% 65 % 37 % 71 % 57 % 

 
Hvad angår den sproglige korrekthed (skriftlig, mundtlig og grammatisk) samt 
teksternes sværhedsgrad, er der få forskelle mellem uddannelsestyperne, selvom 
3. års eleverne på htx i større grad har oplevet højere forventninger på A-niveau 
end 3. års eleverne på hhx mht. skriftlig og grammatisk korrekthed.  
 
For de øvrige områder er der større forskelle mellem uddannelsestyperne. Hvad 
angår ’kendskab til fagspecifikke udtryk’ har 1. års eleverne på hhx (76 %) og 
htx (68 %) i større grad oplevet højere forventninger ved sammenligning med 
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engelsk i folkeskolen end eleverne på stx (54 %). Derimod er der flere på stx, 
der giver udtryk for, at forventningerne er højere på det gymnasiale niveau hvad 
angår arbejdsbyrden (79 %) end ved hhx (65 %) og htx (62 %). Endelig kan det 
nævnes, at mængden af skriftlige opgaver opleves som større ved hhx (85 %) 
end ved de to andre uddannelsestyper. 
 
Også for 3. års eleverne er der forskelle mellem uddannelsestyperne. Dette gæl-
der ’arbejdsbyrden’ hvor 37 % af eleverne ved hhx svarer, at der er større for-
ventninger på nuværende niveau mod henholdsvis 65 % og 71 % på stx og htx. 
 
En videre analyse af data viser, at der på nogle områder er en sammenhæng mel-
lem 1. års elevernes samlede karakter fra folkeskolen og deres vurdering af for-
ventninger i gymnasiet. Blandt de elever, der har fået de lavere karakterer (8 og 
derunder), oplever 80 %, at forventningerne er højere i gymnasiet hvad angår 
mundtlig sproglig korrekthed, mens 64 % blandt de, der har fået højere karakte-
rer i folkeskolen (9 og derover) oplever, at der er højere forventninger på det 
gymnasiale niveau.  Hvad angår ’skriftlig sproglig korrekthed’ svarer 85 % af 
de, der har fået lavere karakterer, at forventningerne er højere på det gymnasiale 
niveau mod 73 % blandt de, der har fået højere karakterer i folkeskolen.  
 
For 3. års eleverne ses en sammenhæng mellem køn og vurdering af forventnin-
ger for så vidt angår mundtlige sproglig korrekthed. Hvor der blandt piger er 69 
%, der svarer, at forventningerne er højere på A-niveau, er det 59 % blandt dren-
ge, der giver dette svar. Der ses endvidere en sammenhæng mellem forældres 
uddannelse og forventninger i forhold til at tale engelsk i timerne. 55 % af de 
elever hvis forældre begge har en lang eller mellemlang videregående uddannel-
se svarer, at der er højere forventninger på A-niveau. Blandt elever med foræl-
dre, der ikke har en lang eller mellemlang uddannelse, er det 38 %, der svarer, at 
forventningerne er højere på A-niveau. 

 
3.6.4 De mest positive og de mest negative forhold ved overgangen fra et 

uddannelsesniveau til et andet 
Eleverne er blevet bedt om at nævne tre forhold, de har oplevet som de største 
positive forskelle mellem engelsk på det tidligere uddannelsesniveau og det ni-
veau de nu er på.  

Af tabellen nedenfor fremgår det, at 1. års eleverne peger på mundtlig sproglig 
korrekthed (63 %), skriftlig sproglig korrekthed (54 %) og grammatisk korrekt-
hed (44 %), som de forhold, man har oplevet som de mest positive forskelle 
mellem engelsk i folkeskolen og på den gymnasiale uddannelse. Det fremgår 
endvidere, at arbejdsbyrden (12 %) og kendskab til engelsksprogede områder 
(13 %), er de forhold, der nævnes færrest gange. Ser man på 3. års eleverne er 
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det nogenlunde samme billede, der tegner sig. De forhold, der opleves som de 
mest positive forskelle, er mundtlig sproglig korrekthed (63 %), skriftlig sprog-
lig korrekthed (58 %), og grammatisk korrekthed (39 %).  
 
Ses på forskellene mellem uddannelsestyperne, kan det konstateres, at det er de 
samme forhold, der fremhæves i alle tre grupper. Der er forskelle mht. hvor stor 
en andel, der peger på de enkelte forhold. Grammatisk korrekthed nævnes såle-
des fortrinsvis af eleverne på stx (56 %), mens de to øvrige grupper lægger lidt 
mindre vægt på dette (41 % og 38 %). Af andre forskelle kan nævnes skriftlig 
sproglig korrekthed, hvor det er eleverne ved hhx der i højere grad nævner det 
som en positiv forskel (60 %) i forhold til henholdsvis stx (48 %) og htx (51 %). 
Endelig kan nævnes arbejdsbyrden, hvor eleverne ved htx nævner det i højere 
grad (19 %) end de to øvrige grupper (6 % og 12 %).  

Tabel  3-17: Største positive forskelle mellem engelsk på nuværende og tidli-
gere uddannelsesniveau – eleverne er blevet bedt om at sætte tre kryds 

 1. års elever 
Vælg de tre af ovennævnte forhold, 
du har oplevet som de største 
positive forskelle mellem engelsk i 
folkeskolen og på din gymnasiale 
uddannelse?   

3. års elever 
Vælg de tre af ovennævnte forhold, 
du har oplevet som de største 
positive forskelle mellem engelsk 
på B-niveau og på A-niveau 

 Stx 
 (n=95) 

Hhx 
(n=125) 

Htx 
(n=95) 

I alt 
(n=315) 

Stx 
 (n=86) 

Hhx 
(n=105) 

Htx 
(n=89) 

I alt 
(n=280) 

Mundtlig sproglig 
korrekthed  

68% 64% 57% 63% 62 % 69 % 57 % 63 % 

Skriftlig sproglig 
korrekthed  

48% 60% 51% 54% 58 % 53 % 63 % 58 % 

Grammatisk kor-
rekthed  

56% 38% 41% 44% 36 % 33 % 49 % 39 % 

Kendskab til 
fagspecifikke 
udtryk 

20% 23% 23% 22% 23 % 22 % 19 % 21 % 

At tale engelsk i 
timerne 

40% 32% 37% 36% 41 % 38 % 28 % 36 % 

Kendskab til en-
gelsksprogede 
områders kultur, 
historie og sam-
fund 

7% 18% 14% 13% 14 % 22 % 16 % 18 % 

Teksternes svær-
hedsgrad  29% 26% 25% 27% 36 % 39 % 38 % 38 % 

Arbejdsbyrden  
 6% 12% 19% 12% 15 % 9 % 11 % 11 % 

Mængden af skrift-
lige opgaver  
 

15% 22% 14% 17% 10 % 10 % 11 % 10 % 
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Mundtlig sproglig korrekthed nævnes oftere af eleverne ved hhx (69 %) end 
eleverne på stx (62 %) og htx (57 %). De største forskelle mellem uddannelses-
typerne ses imidlertid i forhold til grammatisk korrekthed, hvor 49 % af eleverne 
ved htx fremhæver dette mod hhv. 33 % ved hhx og 36 % på stx. Der kan også 
konstateres en væsentlig forskel mht. det at tale engelsk i timerne. Mens 41 % af 
eleverne på stx fremhæver dette som en positiv forskel mellem B- og A-niveau, 
er den tilsvarende andel for htx 28 %.  
 
I tabellen nedenfor vises elevernes vurdering af det, de oplever som de mest 
negative forskelle mellem engelsk på det tidligere uddannelsesniveau og engelsk 
på deres nuværende uddannelsesniveau.  

For 1. års eleverne viser tabellen, at det er arbejdsbyrden (47 %), kendskab til 
engelsksprogede områder (41 %) samt mængden af skriftlige opgaver (40 %), 
der nævnes som de mest negative forskelle. Ser man på, hvilke forhold 3. års 
eleverne oplever som de største negative forskelle mellem B-niveau og A-
niveau, fremgår det af tabellen nedenfor, at deres svar stemmer overens med 1. 
års elevernes. Det er således arbejdsbyrden (45 %), mængden af skriftlige opga-
ver (39 %) og kendskab til engelsksprogede områder (36 %), samt kendskab til 
fagspecifikke udtryk (36 %), der nævnes hyppigst. 

Ser man på forskellene mellem de tre uddannelsestyper, fremgår det af tabellen, 
at eleverne ved htx i mindre grad end de øvrige nævner arbejdsbyrden og 
mængden af skriftlige opgaver som en af de største negative forskelle mellem 
engelsk i folkeskolen og på den gymnasiale uddannelse. Således nævner 40 % 
arbejdsbyrden og 32 % mængden af skriftlige opgaver. På stx er det 47 % og 43 
%, mens det for hhx er 53 % og 44 %.  
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Tabel  3-18: Største negative forskelle mellem engelsk på tidligere og nuvæ-
rende uddannelsesniveau – eleverne er blevet bedt om at sætte tre kryds 

 1. års elever 
Vælg de tre af ovennævnte forhold, 
du har oplevet som de største 
positive forskelle mellem engelsk i 
folkeskolen og på din gymnasiale 
uddannelse 

3. års elever 
Vælg de tre af ovennævnte forhold, 
du har oplevet som de største 
negative forskelle mellem engelsk 
på B-niveau og på A-niveau 

 Stx 
 (n=87) 

Hhx 
(n=117) 

Htx 
(n=87) 

I alt 
(n=291) 

Stx 
 (n=84) 

Hhx 
(n=98) 

Htx 
(n=90) 

I alt 
(n=272) 

Mundtlig sproglig 
korrekthed  

18% 13% 17% 16% 19 % 18 % 27 % 21 % 

Skriftlig sproglig 
korrekthed  

22% 20% 17% 20% 13 % 14 % 9 % 12 % 

Grammatisk kor-
rekthed  

23% 26% 24% 24% 27 % 38 % 21 % 29 % 

Kendskab til 
fagspecifikke ud-
tryk  

28% 29% 32% 30% 40 % 37 % 31 % 36 % 

At tale engelsk i 
timerne  

18% 21% 29% 23% 17 % 27 % 29 % 24 % 

Kendskab til en-
gelsksprogede 
områders kultur, 
historie og sam-
fund 

41% 41% 41% 41% 37 % 35 % 36 % 36 % 

Teksternes svær-
hedsgrad  33% 39% 30% 35% 35 % 31 % 31 % 32 % 

Arbejdsbyrden  
 47% 53% 40% 47% 46 % 40 % 49 % 45 % 

Mængden af skrift-
lige opgaver  
 

43% 44% 32% 40% 33 % 41 % 41 % 39 % 

 
 
De største forskelle mellem de tre uddannelsestyper kan konstateres i forhold til 
grammatisk korrekthed, hvor 21 % af htx eleverne nævner dette mod 38 % af 
hhx eleverne. Ligeledes kan det nævnes, at det at tale engelsk i timerne i højere 
grad nævnes af eleverne ved htx (29 %) end eleverne på stx (17 %). 

3.6.5 Opsamling 
Analysen viser, at 3. års eleverne i højere grad end 1. års eleverne oplever en-
gelsk på deres nuværende uddannelsesniveau som en naturlig fortsættelse af 
engelsk på deres tidligere uddannelsesniveau. Der ses endvidere en forskel mel-
lem uddannelsestyperne blandt 3. års eleverne, idet der er flere elever på stx end 
ved hhx og htx, der ’i høj grad’ oplever engelsk på A-niveau som en naturlig 
fortsættelse af engelsk på B-niveau. 
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Det ses også i afsnittet, at overgangen mellem folkeskole og gymnasiet synes at 
kræve mere af eleverne end overgangen fra B-niveau til A-niveau. Således er 
der en større andel af 1. års eleverne end af 3. års eleverne, der svarer, at de 
skulle arbejde mere for at følge med i engelskundervisningen ved overgangen til 
deres nuværende niveau. 

Analysen viser, at ’teksternes sværhedsgrad’, ’skriftlig sproglig korrekthed’, og 
’grammatisk korrekthed’, nævnes hyppigst af såvel 1. års og 3. års som områder, 
hvor eleverne oplever højere forventninger på nuværende niveau. Det fremgår 
endvidere, at der for flere af områderne er færre blandt 3. års eleverne end 
blandt 1. års eleverne, der oplever højere forventninger. Det gælder f.eks. ’kend-
skab til fagspecifikke udtryk’, ’kendskab til engelsksprogede områders kultur, 
historie og samfund’, ’arbejdsbyrden’ samt ’mængden af skriftlige opgaver’. 

1. års eleverne peger på ’mundtlig sproglig korrekthed’, ’skriftlig sproglig kor-
rekthed’ og ’grammatisk korrekthed’, som de forhold, hvor man har oplevet de 
mest positive forskelle mellem engelsk i folkeskolen og på den gymnasiale ud-
dannelse. 3. års eleverne peger ligeledes på ’mundtlig sproglig korrekthed’, 
’skriftlig sproglig korrekthed’, og ’grammatisk korrekthed’, som de mest positi-
ve forskelle ved overgangen til A-niveau.  
 
Ser man på det eleverne oplever som de mest negative forskelle mellem tidligere 
niveau og nuværende niveau, viser analysen at det både for 1. års eleverne og 3. 
års eleverne er ’arbejdsbyrden’, ’kendskab til engelsksprogede områder’ samt 
’mængden af skriftlige opgaver’, der nævnes som de mest negative forskelle.  

 
3.7 Viden om engelsk 

I dette afsnit fokuseres på elevernes oplevelse af underviserens viden om mål 
engelsk på det foregående uddannelsesniveau. Det skal her understreges at det 
ikke er lærernes aktuelle viden der belyses, men alene elevernes subjektive vur-
dering af lærernes viden om det foregående niveau. 

Eleverne er først blevet bedt om at vurdere, hvor meget viden deres engelsklærer 
har om mål for henholdsvis engelsk i folkeskolen og på B-niveau. Som det 
fremgår af tabel  3-19, har 34 % af eleverne på 1. år den oplevelse, at deres en-
gelsklærer har megen viden om mål for engelsk i folkeskolen. 44 % svarer, at 
deres engelsklærer har nogen viden om mål for engelsk i folkeskolen. For 3. års 
elevernes vedkommende viser tabellen, at 54 % har den oplevelse, at deres lærer 
har megen viden om mål for engelsk på B-niveau, mens 36 % svarer, at deres 
lærer har nogen viden om mål for engelsk på B-niveau.  
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Der kan ikke konstateres forskelle mellem uddannelsestyperne med undtagelse 
af, at eleverne ved htx 1. år, i højere grad end de øvrige 1. års elever svarer, at 
deres lærer har megen viden om mål for engelsk.  

Tabel  3-19: Hvor meget viden oplever du generelt, at din engelsklærer på 
din gymnasiale uddannelse har om mål for engelsk i folkeskolen? 
 1. års elever 

Hvor meget viden oplever du generelt, 
at din engelsklærer på din gymnasiale 
uddannelse har om mål for engelsk i 
folkeskolen? 

3. års elever 
Hvor meget viden oplever du generelt, 
at din engelsklærer på A-niveau har om 
mål for engelsk på B-niveau?  

 Stx 
 (n=102) 

Hhx 
(n=126) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=325) 

Stx 
 (n= 94) 

Hhx 
(n= 111) 

Htx 
(n= 96) 

I alt 
(n= 301) 

Megen 
viden 30% 30% 42% 34 % 54 % 52 % 56 % 54 % 

Nogen 
viden 45% 45% 42% 44 % 37 % 37 % 35 % 36 % 

Begræn-
set viden 25% 21% 13% 20 % 7 % 10 % 6 % 8 % 

Ingen 
viden 0% 3% 2% 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 

I alt 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Eleverne er blevet spurgt om, hvordan de har oplevet, at deres nuværende en-
gelsklærer har indhentet viden om mål for engelsk på det tidligere niveau. Det 
skal naturligvis understreges, at det, der her er tale om er elevernes subjektive 
oplevelse, og ikke en objektiv måling af lærernes adfærd eller viden.  

Som det fremgår af tabel  3-20 nedenfor, svarer 51 % af alle 1. års eleverne, at de 
ikke har oplevet, at deres engelsklærer har indhentet viden om engelskundervis-
ningen i folkeskolen. 33 % har svaret, at de i forbindelse med undervisningen 
har talt med læreren om engelsk i folkeskolen, mens 9 % har talt med læreren på 
tomandshånd om det. 

Ser man på svarene for 3. års eleverne, er fordelingen noget anderledes. Det 
skyldes først og fremmest, at 60 % af eleverne svarer, at deres engelsklærer også 
underviser på B-niveau. 

Der er endvidere visse forskelle mellem uddannelsestyperne. 48 % af eleverne 
på htx svarer, at de har talt med engelsklæreren om engelsk i folkeskolen i for-
bindelse med undervisningen. Blandt elever på stx og hhx er der 19 % og 34 %, 
der svarer, at de har talt med læreren om engelsk i folkeskolen i forbindelse med 
undervisningen. 



Engelsk på langs i uddannelsessystemet Side  42 
De gymnasiale uddannelser Juni 2005 

NIRAS Konsulenterne A/S  

Tabel  3-20: Oplevelse af nuværende engelsklærers viden om mål for en-
gelsk på tidligere uddannelsesniveau – eleverne har haft mulighed for at sætte flere 
kryds 

 1. års elever 
Hvordan har du oplevet, at din 
engelsklærer på den gymnasiale 
uddannelse har fået viden om mål 
for engelsk i folkeskolen? 

3. års elever 
Hvordan har du oplevet, at din 
engelsklærer på A-niveau har 
fået viden om mål for engelsk på 
B-niveau? 

 Stx 
(n=103) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=331) 

Stx 
(n=95) 

Hhx 
(n=110) 

Htx 
(n=93) 

I alt 
(n=298) 

Vi har i forbindelse med 
undervisningen talt med 
vores engelsklærer om, 
hvordan det var at have 
engelsk på tidligere ni-
veau  

19% 34% 48% 33 % 32 % 22 % 30 % 28 % 

Jeg har uformelt talt med 
min lærer om det 6% 8% 14% 9 % 4 % 7 % 5 % 6 % 

Jeg har ikke oplevet, at 
min engelsklærer har 
indhentet viden om en-
gelskundervisningen på 
tidligere niveau 

63% 56% 33% 51 % 18 % 26 % 21 % 22 % 

Min lærer underviser 
også i engelsk på B-
niveau 

    65 % 57 % 57 % 60 % 

  

Eleverne er blevet spurgt om, på hvilke måder, de har oplevet, at deres engelsk-
lærer har indhentet viden om deres faglige standpunkt, da de startede på deres 
nuværende uddannelse. Som det fremgår af tabel  3-21 nedenfor, har 51 % af 
eleverne på 1. år ikke oplevet, at deres lærer har indhentet viden om deres fagli-
ge niveau, da de startede på uddannelsen. Blandt 3. års elever har i alt 43 % ikke 
oplevet, at læreren har indhentet viden om deres faglige niveau.  

Både blandt 1. års elever og 3. års elever skiller svarene fra htx sig ud fra de 
øvrige, idet henholdsvis 55 % og 44 % svarer, at de har fået en prøve i engelsk 
da de startede. De tilsvarende andele for stx og hhx er henholdsvis 11 % og 13 
% blandt 1. års elever og 19 % og 10 % blandt 3. års elever. 
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Tabel  3-21: På hvilke måder engelsklærer har indhentet viden om dit fagli-
ge standpunkt i engelsk, da du startede på din gymnasiale uddannelse? 

 1. års elever 
På hvilke måder har du oplevet, 
at din engelsklærer har indhentet 
viden om dit faglige standpunkt i 
engelsk, da du startede på din 
gymnasiale uddannelse? 

3. års elever 
På hvilke måder har du oplevet, 
at din engelsklærer har indhentet 
viden om dit faglige standpunkt i 
engelsk, da du startede på A-
niveau? 

 Hhx 
(n=103) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=331) 

Hhx 
(n=88) 

Hhx 
(n=103) 

Htx 
(n=84) 

I alt 
(n=275) 

Vi fik en prøve i en-
gelsk da vi startede 

11% 13% 55% 25 % 19 % 10 % 44 % 24 % 

Vi havde alle sammen 
individuelle samtaler 
med læreren 

8% 17% 15% 14 % 11 % 11 % 10 % 11 % 

Jeg har haft en uformel 
samtale med min lærer 

6% 4% 9% 6 % 6 % 4 % 7 % 6 % 

Jeg har ikke oplevet, at 
min lærer har indhentet 
viden om mit stand-
punkt i engelsk, da jeg 
startede på min gymna-
siale uddannelse 

69% 54% 28% 51 % 41 % 58% 27% 43% 

Da det er den samme 
lærer jeg har nu, som 
jeg havde på B-niveau, 
kender han/hun mit 
faglige standpunkt 

    23 % 20 % 10 % 18 % 

 

3.7.1 Kendskab til bekendtgørelsen for engelsk 
Eleverne er endvidere blevet spurgt om deres kendskab til bekendtgørelsen på 
deres aktuelle uddannelsesniveau.  

Som det fremgår af tabel  3-22 nedenfor, svarer 24 % af eleverne på 1. år, at de 
kender bekendtgørelsen. Blandt 3. års eleverne er det 44 %, der svarer ja. Ser 
man på uddannelsestyperne, svarer 15 % af eleverne på stx på 1. år, der svarer ja 
mod henholdsvis 31 % og 26 % ved de andre to uddannelser. Blandt 3. års ele-
verne er billedet vendt om idet det her er blandt eleverne på stx, der er den stør-
ste andel (55 %), der svarer, at de kender bekendtgørelsen. For de to andre ud-
dannelser er det henholdsvis 34 % og 43 %. 
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Tabel  3-22: Kender du bekendtgørelsen for engelsk? 
 1. års elever 

Kender du bekendtgørelsen for engelsk? 
3. års elever 
Kender du bekendtgørelsen for engelsk 
på A-niveau? 

 Stx 
(n=102) 

Hhx 
(n=128) 

Htx 
(n=100) 

I alt 
(n=330) 

Stx 
 (n= 95) 

Hhx 
(n= 111) 

Htx 
(n= 98) 

I alt 
(n= 304) 

Ja 15% 31% 26% 24 % 55 % 34 % 43 % 44 % 
Nej 85% 70% 74% 76 % 45 % 66 % 57 % 56 % 
I alt 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

I tabel  3-23 ses , at 31 % af 1. års eleverne har fået gennemgået bekendtgørelsen 
i forbindelse med undervisningen. Det tilsvarende tal for 3. års eleverne er 61 %. 
Det kan endvidere ses, at der er forskel mellem uddannelsestyperne idet 20 % af 
1. års eleverne på stx har fået gennemgået bekendtgørelsen mod henholdsvis 37 
% og 36 % blandt eleverne ved hhx og htx. For 3. års elevernes vedkommende 
er der 63 % på stx, der har svaret ’ja’ mod 47 % ved hhx og 74 % ved htx.   

Tabel  3-23: Har du i forbindelse med undervisningen på din gymnasiale 
uddannelse fået gennemgået bekendtgørelsen? 

 Har du i forbindelse med undervis-
ningen på din gymnasiale uddannelse 
fået gennemgået bekendtgørelsen? 

Har du i forbindelse med undervis-
ningen på A-niveau fået gennemgået 
bekendtgørelsen? 

 Stx 
 (n=99) 

Hhx 
(n=125) 

Htx 
(n=97) 

I alt 
(n=321) 

Stx 
 (n= 90) 

Hhx 
(n= 106) 

Htx 
(n= 97) 

I alt 
(n= 293) 

Ja 20% 37% 36% 31 % 63 % 47 % 74 % 61 % 
Nej 80% 63% 64% 69 % 37 % 53 % 26 % 39 % 
I alt 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

3.7.2 Opsamling 
Analysen viser, at 3. års eleverne i højere grad end 1. års eleverne oplever, at 
deres engelsklærer har ’megen viden’ om mål for engelsk på tidligere niveau.  

Blandt 1. års eleverne er andelen, der oplever, at deres lærer har megen viden 
om mål for engelsk større på htx end på stx og hhx. Endvidere ses det, at der 
blandt 1. års eleverne er en større andel på htx, der har oplevet, at de har snakket 
med deres lærer om engelsk i folkeskolen i forbindelse med undervisningen. 

Analysen viser endvidere, at andelen af  1. års elever, der svarer, at de kender 
bekendtgørelsen for engelsk, er mindre end andelen af 3. års elever, der kender 
bekendtgørelsen for engelske på A-niveau. 
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4. METODE 

I dette kapitel beskrives metoden for dataindsamlingen, herunder foretages end-
videre en frafaldsanalyse. Indledningsvis følger et afsnit med en nærmere be-
skrivelse af baggrundsdata om respondenterne. 

 
4.1 Baggrundsdata om undersøgelsens respondenter 

I dette afsnit præsenteres kort de relevante baggrundsdata om deltagerne i un-
dersøgelsen, herunder alle de baggrundsvariabler, der er anvendt i den videre 
analyse af data. Da eleverne i de to delundersøgelser ikke er blevet stillet de 
samme baggrundsspørgsmål, præsenteres resultaterne for 1. års eleverne og 3. 
års eleverne hver for sig i dette afsnit.  

4.1.1 1. års eleverne  
Som det fremgår af tabellerne nedenfor, kan der blandt undersøgelsens respon-
denter konstateres forskelle mellem eleverne på de tre uddannelsestyper. Hen-
holdsvis 60 % og 56 % af respondenter på stx og hhx er piger. 85 % af respon-
denterne på htx er drenge. 

Med hensyn til alder, er der en vis tendens til, at respondenterne fra stx er yngre, 
særligt set i forhold til htx. 

Hvad angår forældrenes uddannelse viser tabel  4-3 nedenfor, at respondenterne 
ved stx i højere grad end de øvrige respondenter har forældre med lang eller 
mellemlang videregående uddannelse. En stor andel af eleverne ved htx har sva-
ret ’ved ikke’. I forbindelse med de øvrige analyser i rapporten hvor forældres 
uddannelse indgår som baggrundsvariabel, er denne omkodet til en ny variabel, 
med tre værdier (fra 0 til 2), der angiver  antal forældre med lang- eller mellem-
lang videregående uddannelse.  

Mellem 15 % og 12 % af eleverne har svaret, at en eller begge forældre er født i 
udlandet. Der er ikke forskel mellem uddannelsestyperne hvad dette angår. 

Ser man på elevernes baggrund fra folkeskolen viser tabel  4-5, at 48 % af ele-
verne på stx tog deres afgangsprøve i folkeskolen. Blandt de øvrige elever var 
det 73 %, der tog afgangsprøven i folkeskolen. Endelig viser tabel  4-6, at hen-
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holdsvis 62 % og 61 % af 1. års eleverne på stx og htx forlod folkeskolen efter 
9. klasse. Blandt eleverne ved hhx var det 52 %, der forlod folkeskolen efter 9. 
klasse.  

Tabel  4-1: Køn 
 Stx 

 (n=103) 
Hhx 

(n=128) 
Htx 

(n=100) 
I alt 

(n=331) 
Kvinde 60% 56% 15% 45 % 
Mand 40% 44% 85% 55 % 

I alt 100% 100% 100% 100% 
 

Tabel  4-2: Alder 
 Stx 

 (n=103) 
Hhx 

(n=128) 
Htx 

(n=98) 
I alt 

(n=329) 
16-17 52% 35% 46% 43% 
18-20 49% 61% 52% 55% 
21-25 0% 1% 2% 1% 
Ældre end 25 0% 3% 0% 1% 
I alt 100% 100% 100% 100% 

 

Tabel  4-3: Forældres uddannelse 
 Moder Fader 
 Stx 

(n=103) 
Hhx 

(n=127) 
Htx 

(n=99) 
I alt 

(n=330) 
Stx 

(n=102) 
Hhx 

(n=127) 
Htx 

(n=100) 
I alt 

(n=330) 
Grundskoleuddan-
nelse 

10% 14% 6% 10% 16% 12% 10% 12% 

Ungdomsuddan-
nelse 

7% 15% 7% 10 % 2% 6% 4% 4% 

Kort videregående 
uddannelse  

11% 14% 13% 13 % 4% 14% 6% 9% 

Erhvervsfaglig 
uddannelse  

12% 24% 11% 16 % 19% 35% 26% 27% 

Mellemlang videre-
gående uddannelse 

33% 15% 26% 24 % 14% 9% 14% 12% 

Lang videregående 
uddannelse 

21% 3% 7% 10 % 38% 10% 15% 20% 

Ved ikke 7% 15% 29% 17 % 8% 14% 25% 16% 
I alt 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 
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Tabel  4-4: Hvor er dine forældre født? 
 Stx 

 (n=103) 
Hhx 

(n=128) 
Htx 

(n=100) 
I alt 

(n=332) 
Begge mine forældre er født i Danmark 85% 88% 88% 87 % 
En af mine forældre er født i et andet land 
end Danmark 

10% 6% 5% 7 % 

Begge mine forældre er født i et andet land 
end Danmark 

6% 7% 7% 7 % 

I alt 100% 100% 100% 100 % 
 

Tabel  4-5: Hvor tog du din afgangsprøve efter 9/10 klasse? 
 Stx 

 (n=103) 
Hhx 

(n=127) 
Htx 

(n=100) 
I alt 

(n=331) 
Folkeskole 48% 73% 73% 65 % 
Friskole/privatskole 27% 10% 13% 16 % 
Efterskole 25% 11% 14% 17 % 
Andet 0% 6% 0% 2 % 
I alt 100% 100% 100% 100 % 

 

Tabel  4-6: Gik du ud af folkeskolen efter 9. eller 10. klasse? 
 Stx 

 (n=103) 
Hhx 

(n=127) 
Htx 

(n=100) 
I alt 

(n=331) 
Efter 9. klasse 62% 52% 61% 58 % 
Efter 10. klasse 38% 48% 39% 42 % 
I alt 100% 100% 100% 100 % 

 

Tabel  4-7: Karakter i mundtlig engelsk i folkeskolen  
 Stx 

 (n=95) 
Hhx 

(n=106) 
Htx 

(n=89) 
I alt 

(n=290) 
8 og derunder 19% 52% 38% 37% 
9 43% 32% 43%  39% 
10 og derover 38% 16% 19%  24% 
I alt 100% 100% 100% 100 % 

 

 

4.1.2 3. års eleverne  
Som det fremgår at tabellerne nedenfor, er der forskel mellem uddannelsesty-
perne, hvad angår køn. Blandt de respondenter, der går på stx, er der et flertal af 
piger (75 %), på hhx er der lidt flere piger end drenge (53 %), mens der på htx er 
et mindretal af piger (19 %). 
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Ser man på alder, er 99 % af eleverne på stx mellem 18 og 20 år. Til sammen-
ligning udgør denne gruppe henholdsvis 77 % og 88 % ved hhx og htx.   

Hvad angår forældrenes uddannelse viser tabel  4-10, at respondenterne på stx i 
højere grad end respondenterne ved de to øvrige uddannelsestyper, har forældre 
som har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Mellem 12 og 14 % 
af eleverne har en eller to forældre, der er født i udlandet. Der er ikke forskel 
mellem uddannelsestyperne hvad dette angår.  

Tabel  4-8: Køn 
 Stx 

 (n= 95) 
Hhx 

(n= 112) 
Htx 

(n= 98) 
I alt 

(n= 305) 
Kvinde 75 % 53 % 19 % 25 % 
Mand 25 % 47 % 81 % 75 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel 1-9: Alder 
 Stx 

 (n= 93) 
Hhx 

(n= 108) 
Htx 

(n= 98) 
I alt 

(n= 299) 
18-20 99 % 77 % 88 % 99 % 
21-25 1 % 20 % 11 % 1 % 
Ældre end 25 0 % 3 % 1 % 0 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel  4-10: Hvilken uddannelse har dine forældre? 
 Moder Fader 

 Stx 
(n= 95) 

Hhx 
(n= 108) 

Htx 
(n= 97) 

I alt 
(n= 300) 

Stx 
 (n= 94) 

Hhx 
(n= 109) 

Htx 
(n= 98) 

I alt 
(n= 301) 

Grundskoleuddan-
nelse 

10 % 20 % 9 % 13 % 14 % 17 % 13 % 15 % 

Ungdomsuddannelse 10 % 7 % 9 % 9 % 6 % 1 % 3 % 3 % 
Kort videregående 
uddannelse  

7 % 15 % 10 % 11 % 14 % 11 % 8 % 11 % 

Erhvervsfaglig ud-
dannelse  

14 % 21 % 22 % 19 % 18 % 39 % 34 %  31 % 

Mellemlang videre-
gående uddannelse 

38 % 19 % 25 % 27 % 18 % 5 % 12 % 11 % 

Lang videregående 
uddannelse 

13 % 4 % 11 % 9 % 21 % 13 % 15 % 16 % 

Ved ikke 10 % 13 % 13 % 12 % 9 % 15 % 14 % 13 % 
I alt 100 

% 
100 % 100 % 100 % 100 

% 
100 % 100 % 100 % 
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Tabel  4-11: Hvor er dine forældre født? 
 Stx 

 (n= 95)  
Hhx 

(n= 112) 
Htx 

(n= 98) 
I alt 

(n= 305) 
Begge mine forældre er født i Danmark 86 % 85 % 88 % 86 % 
En af mine forældre er født i et andet land end 
Danmark 

10 % 8 % 8 % 9 % 

Begge mine forældre er født i et andet land 
end Danmark 

4 % 7 % 4 % 5 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabel  4-12: Karakter i mundtlig engelsk B-niveau efter 2. år  
 Stx 

 (n=79) 
Hhx 

(n=107) 
Htx 

(n=55) 
I alt 

(n=241) 
8 og derunder 44% 48% 56% 49% 
9 37% 31% 26%  32% 
10 og derover 19% 22% 18%  20% 
I alt 100% 100% 100% 100 % 

 

4.2 Den metodiske tilgang 
Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ undersøgelse blandt 1. års ele-
ver og 3. års elever i de gymnasiale uddannelser. Spørgeskemaet som undersø-
gelsen bygger på er udarbejdet af EVA i samarbejde med NIRAS Konsulenter-
ne. 

4.2.1 Pilottest 
Med henblik på at validere spørgeskemaet er der gennemført en pilottest. Pilot-
testen er gennemført ved personlige interview med elever på gymnasiale uddan-
nelsesinstitutioner. Der er gennemført et fællesinterview med seks 3.års elever 
på det almene, et fællesinterview med seks 1.års elever på hhx og et fællesinter-
view med seks 1.års elever på htx.  

Pilottesten er gennemført ved samme dataindsamlingsmetode som planlagt for 
selve undersøgelsen. En konsulent fra NIRAS Konsulenterne har medbragt og 
uddelt skemaerne til deltagerne i testen, som så har udfyldt dem på stedet. Del-
tagerne i pilottesten blev bedt om at vurdere det samlede indtryk af skemaet, 
hvor lang tid det tager at udfylde det, om der er problemer med at forstå 
spørgsmålene, om der evt. mangler svarkategorier eller spørgsmål. Interviewene 
har haft en gennemsnitlig varighed på ca. 25 minutter. 

Spørgeskemaet er rettet til på baggrund af pilottestens resultater.  
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4.2.2 Kvantitativ undersøgelse 
Undersøgelsen er gennemført som en ’on location’ undersøgelse blandt 1. års 
elever og 3. års elever på de gymnasiale uddannelser. Der er udvalgt fem byer 
ud fra geografiske kriterier og ud fra et hensyn om at sikre at såvel land som by 
ville være repræsenteret i undersøgelsen. De fem byer, der er udvalgt til under-
søgelsen er Ballerup, Roskilde, Odense, Grenå, Aalborg. I hver af de fem byer, 
er der udvalgt tre uddannelsesinstitutioner; et gymnasium, en handelsskole og en 
teknisk skole. På hver af disse skoler er udvalgt en klasse med 1. års elever, der 
har engelsk på B-niveau og et hold med 3. års elever, der har engelsk på A-
niveau.  

Alle institutioner blev kontaktet inden undersøgelsens iværksættelse med hen-
blik på at træffe aftale om deres deltagelse i undersøgelsen. På baggrund af til-
sendte undervisningsskemaer fra uddannelsesinstitutioner og efter aftale med 
disse, har NIRAS Konsulenterne besøgt de klasser, der deltog i undersøgelsen.  

En enkelt aftale blev aflyst - med Roskilde Handelsskole - og der kunne ikke 
findes et nyt tidspunkt inden for undersøgelsens tidsramme. Til supplering af 
undersøgelsen blev der derfor truffet aftale med Skanderborg - Odder Handels-
skole.  

Interviewere fra NIRAS Konsulenterne er mødt op i forbindelse med engelsk-
undervisningen og har der delt spørgeskemaet ud, som er blevet udfyldt på ste-
det af de tilstedeværende elever. Denne metode har dels sikret en høj svarpro-
cent dels sikret, at eventuelle tvivlsspørgsmål eleverne måtte have vedrørende 
spørgeskemaet kunne afklares idet interviewerne har været til stede og har kun-
net svare på spørgsmål vedr. spørgeskemaet. 

4.2.3 Frafaldsanalyse 
Som det fremgår af tabel  4-13 nedenfor, er der en svarprocent på 86 for såvel 1. 
års eleverne som 3. års eleverne, hvilket må siges at være tilfredsstillende.  Der 
er en vis variation i svarprocenten mellem uddannelsestyperne, men det er ikke 
af en størrelsesorden, der vurderes at have afgørende indflydelse på undersøgel-
sen. 
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Tabel  4-13: Frafaldsanalyse inddelt efter uddannelsestype 

 1. års elever 3. års elever 

 
Antal  
Elever 

Antal  
besvarelser Procent 

Antal  
elever  

Antal  
besvarelser procent 

Stx 124 103 83% 104 95 91%
Hhx 121 100 83% 112 98 88%
Htx 141 128 91% 138 112 81%
       
Total 386 331 86% 354 305 86%
 

Ser man på sammensætningen af stikprøven i forhold til populationen, er stx 
som et resultat af dataindsamlingsmetoden underrepræsenteret i stikprøven, 
mens hhx og htx overrepræsenteret. Hvor de tre grupper, hvis man ser 1. års og 
3. års eleverne samlet, udgør henholdsvis 32 %, 32 % og 36 %, udgør bestanden 
af elever i 2003 på stx, hhx, og htx henholdsvis 69 %, 23 % og 8 % ifølge Un-
dervisningsministeriets nøgletal. Det skal dog her tages med i betragtningerne at 
3. års elever, der har engelsk på A-niveau er en undergruppe af alle 3. års elever, 
hvorfor tallene ikke helt kan sammenlignes, idet der kan være forskelle mellem 
uddannelsestyperne mht. hvor stor en andel, der har engelsk på A-niveau på de 
forskellige uddannelsestyper.  

Forskellen mellem stikprøve og population hvad angår uddannelsestype har in-
gen indflydelse på analyser inden for eller på tværs af uddannelsestyper, men 
giver naturligvis en skævhed i forhold til tabellernes ’i alt’ kolonner. Særligt stx 
er således underrepræsenteret i forhold til den samlede population af elever.  

Mht. den geografiske repræsentativitet er denne tilnærmet via udvælgelsen af 
uddannelsesinstitutioner til undersøgelsen. Som beskrevet, er der valgt instituti-
oner i Nordjylland, Østjylland, Fyn, Hovedstadsområdet og Vestsjælland for 
derved at sikre en vis geografisk spredning. Der er endvidere valgt uddannelses-
institutioner i mindre provinsbyer såvel som større byer. Som nævnt har der væ-
ret et enkelt udfald i forhold til den oprindelige dataindsamlingsplan idet Ros-
kilde Handelsskole faldt ud og blev erstattet af Skanderborg-Odder Handelssko-
le. Det at en skole på Sjælland er blevet erstattet af en tilsvarende skole i Jylland 
skønnes dog ikke at have væsentlig indflydelse på datagrundlaget, da indsam-
lingsmetoden i forvejen ikke har muliggjort mere end en vis tilnærmelse af geo-
grafisk repræsentativitet.  

Undervisningsministeriets nøgletal viser, at elevbestanden på de almen gymna-
siale og erhvervsgymnasiale uddannelser i 2003 var fordelt således, at ca. 49 % 
af eleverne gik på uddannelsesinstitutioner i Jylland, 42 % på Sjælland, og 8 % 
på Fyn. I stikprøven er fordelingen (her ses 1. års og 3. års elever samlet af hen-
syn til sammenligningen med Undervisningsministeriets nøgletal) således, at 48 
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% af eleverne er fra Jylland, 19 % fra Fyn og 33 % fra Sjælland. Der er således i 
stikprøven en overrepræsentation af elever fra Fyn og en tilsvarende underre-
præsentation af elever fra Sjælland. 

Mht. køn fremgår det af tabel  4-1 ovenfor, at 60 % af 1. års eleverne på stx, 56 
% af 1. års eleverne på hhx og 15 % af 1. års eleverne på htx er piger. Af tabel 
 4-8 fremgår det, at 75 % af 3. års eleverne på stx er piger, at 53 % af 3. års ele-
verne på hhx er piger og 19 % af 3. års eleverne er piger. Undervisningsministe-
riets nøgletal viser, at piger udgjorde 62 % af elevbestanden på stx i 2003, 68 % 
af elevbestanden på hhx og 20 % af elevbestanden på stx. Tallene kan ikke helt 
sammenlignes idet stikprøven delvist omfatter en anden population end den der 
er beskrevet i det nævnte tal fra Undervisningsministeriets nøgletal. Tallene vi-
ser dog, at fordelingen i stikprøven i hovedtræk svarer til fordelingen i elevbe-
stand, dog kan der være en vis underrepræsentation af piger på hhx.    

4.2.4 Analyse 
I forbindelse med dataanalysen er der ved sammenligningen mellem uddannel-
sestyper og uddannelsesniveau valgt den fremgangsmåde, at der kommenteres 
på forskelle, der er på mindst 10 procentpoint. Ved de analyser, hvor bag-
grundsvariablerne er inddraget, er der anvendt Chi Square til test af statistisk 
signifikans. Det er i den forbindelse kun de sammenhænge, der ved en Chi 
square test er signifikante, der er kommenteret i rapporten.   

Analysen er gennemført på uvægtede data. 

For at skabe et større overblik over undersøgelsens data er størstedelen af tabel-
lerne multivariate. Da antallet af besvarelser ikke altid er det samme for alle 
variabler, er de andele, der er udregnet til tabellerne baseret på forskellige tota-
ler. Da det skønnes uhensigtsmæssigt at inkludere alle relevante ’n’ i tabellerne, 
og da variationen i besvarelserne reelt ikke er store, er der for de multivariate 
tabeller (f.eks. tabel 3-1) angivet det største antal besvarelser for de variabler, 
der indgår i tabellen. 

4.2.5 Vurdering af fremgangsmåden 
I en samlet vurdering af undersøgelsen skal det her fremhæves, at pilottesten var 
en værdifuld og nyttig fremgangsmåde i forhold til at uddybe, nuancere og vali-
dere spørgeskemaet. 

Flere elever havde konkrete kommentarer spørgsmålsformulering som er blevet 
indarbejdet. Der blev ikke ved pilottesten givet udtryk for, at der manglede 
spørgsmål. 
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Dataindsamlingen er gennemført ved en klyngeudvælgelse af i alt 30 klasser på 
15 uddannelsesinstitutioner. Ved valget af denne fremgangsmåde har det været 
muligt på en omkostningseffektiv måde at få tilvejebragt undersøgelsens data-
grundlag. En stor fordel ved metoden er, at den erfaringsmæssigt giver en høj 
svarprocent. Endvidere giver metoden mulighed for at eleverne kan få afklaret 
eventuelle spørgsmål vedrørende undersøgelsen eller spørgeskemaet. Begge 
disse forhold har en positiv indflydelse på resultaternes pålidelighed og gyldig-
hed. 
 
Som det fremgår af tabellen ovenfor er svarprocenten generelt tilfredsstillende. 
Samlet set er det således NIRAS Konsulenternes vurdering, at målet med under-
søgelsen er nået. 




