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1.  BAGGRUND 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har bedt NIRAS Konsulenterne A/S om at 
gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt 1. års studerende på bachelor-
uddannelsen og 1. års studerende på kandidatuddannelsen på engelskstudier 
eller studier, hvor engelsk indgår som et delelement.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen indgår som en del af EVA’s evaluering af engelsk 
på langs i uddannelsessystemet, der bl.a. vil sætte fokus på, hvordan overgangen 
mellem forskellige niveauer opleves af de studerende på hhv. de gymnasiale 
uddannelser og de videregående uddannelser. 

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 bachelorstuderende og kandi-
datstuderende.  

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 
for studerende på bacheloruddannelsen såvel som for studerende på kandidatud-
dannelsen. Formålet med pilottesten har været at teste spørgeskemaet og samti-
dig hermed afprøve dataindsamlingsmetoden.  

På baggrund af pilottesten blev der foretaget justeringer af spørgeskemaet. End-
videre blev der foretaget ændring i forhold til den oprindeligt planlagte dataind-
samlingsmetode. 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt 1. års bachelorstuderende samt 
1. års kandidatstuderende på uddannelser, hvor engelsk indgår som en del af 
uddannelsen. For nogle af uddannelsernes vedkommende er det engelskfaget, 
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der er hovedelementet på uddannelsen. For andre indgår engelsk som en del af 
uddannelsen på linje med andre elementer. 

EVA har via de uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af undersøgelsen, tilve-
jebragt en liste over 1. års studerende på de relevante bachelor- og kandidatud-
dannelser. På baggrund af denne liste er udvalgt i alt 600 bachelorstuderende 
samt alle kandidatstuderende, der kunne findes adresseoplysninger på, i alt 436. 

De studerende er ad to omgange kontaktet via brev, hvori de blev opfordret til at 
deltage i undersøgelsen. Der har ikke været vedlagt et trykt spørgeskema. I ste-
det har der været mulighed for at besvare spørgeskemaet på Internettet. Et tredje 
brev blev senere sendt ud med et spørgeskema vedlagt. 

Der er indkommet besvarelser fra i alt 303 1. års studerende på bacheloruddan-
nelser og 251 1. års studerende på kandidatuddannelser. Disse besvarelser udgør 
datagrundlaget for denne rapport. Kapitel 4 neden for indeholder en nærmere 
redegørelse for metoden samt beregning af svarprocenter. 

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 bachelorstuderende og kandidatstuderende 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 sammenfattes undersøgelsens resultater. Der er indkommet besva-
relser fra i alt 303 1. års studerende på bacheloruddannelser og 251 1. års stude-
rende på kandidatuddannelser. Heraf er henholdsvis 256 bachelorstuderende og 
207 kandidatstuderende omfattet af undersøgelsens målgruppe. 

Analysen viser, at de bachelorstuderende hyppigst nævner ’aktiv deltagelse i 
undervisningen’, ’arbejde selvstændigt’, ’indgå aktivt i gruppearbejde’ og ’for-
beredelse til undervisningen’ som forhold, de har haft gavn af at have lært på 
deres gymnasiale uddannelse. Til gengæld ville de gerne have lært mere mht. at 
’forholde sig kritisk’, ’arbejde med projekter’, ’planlægge deres arbejde’ og 
’stille spørgsmål til det faglige indhold’. 

Ser man på de kandidatstuderende, fremhæver de især det at ’arbejde selvstæn-
digt’, ’selvstændig informationssøgning’, ’arbejde med projekter’ samt at ’for-
holde sig kritisk’ som de elementer, de har haft mest gavn af at have lært på ba-
cheloruddannelsen. Til gengæld ville de gerne have lært mere mht. at ’stille 
spørgsmål til det faglige indhold’, ’aktiv deltagelse i undervisningen’, ’forholde 
sig kritisk’ og ’vurdere eget faglige niveau’. 

Mht. organiseringsformerne viser afsnittet ovenfor, at en større andel af de stu-
derende på kombinationsuddannelserne end på de almene engelskuddannelser 
svarer, at de har ’gruppearbejde’ og ’projektarbejde’. Dette gælder både på ba-
chelorniveau og kandidatniveau. 

Analysen viser endvidere, at andelen af kandidatstuderende, der oplever over-
ensstemmelse mellem organiseringsformerne ved overgangen fra bachelorni-
veau til kandidatniveau er større end andelen af bachelorstuderende, der oplever 
overensstemmelse ved overgangen fra det gymnasiale niveau til bachelorniveau. 

Mht. arbejdsformer/aktiviteter viser analysen, at der er forskelle mellem bache-
lorniveau og kandidatniveau. Disse forskelle synes størst inden for de almene 
engelskuddannelser, hvor de studerende på bachelorniveau i højere grad end de 
studerende på kandidatniveau svarer, at grammatikøvelser, diskussion eller løs-
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ning af mindre opgaver i par eller grupper samt bundne skriftlige opgaver fore-
kommer ’ofte’ eller ’nogle gange’.   

Analysen viser også, at der opleves en større overensstemmelse mellem arbejds-
former/aktiviteter ved overgangen fra bachelorniveau til kandidatniveau end ved 
overgangen fra det gymnasiale niveau til bachelorniveau. De forskelle, der er 
beskrevet oven for mht. vægtning af arbejdsformer og aktiviteter, slår ikke igen-
nem i de studerendes vurdering af overensstemmelsen mellem arbejdsformerne. 

Analysen viser, at en større andel af de kandidatstuderende end af de bachelor-
studerende oplever, at det, de lærte på deres tidligere uddannelsesniveau mht. 
engelsk, har forberedt dem på det, de lærer i engelsk på deres nuværende uddan-
nelsesniveau.  

Blandt de bachelorstuderende er det ’lingvistik’ og ’engelsksprogede områders 
kultur, historie og samfund’, der oftest nævnes som de områder, hvor de stude-
rende føler sig mindre forberedt ved overgangen fra den gymnasiale uddannelse 
til bacheloruddannelsen.  

Ved overgangen fra bachelorniveau til kandidatniveau er det ’litteratur’, der 
oftest nævnes som det område, hvor de kandidatstuderende føler sig mindst for-
beredt. Der ses endvidere en forskel mellem de studerende ved de almene en-
gelskuddannelser og kombinationsuddannelserne, hvor sidstnævnte føler sig 
mindre forberedt mht. ’litteratur’.  

At det er ’lingvistik’ og ’engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’, 
der opleves som de områder, de studerende er mindst forberedt på ved overgan-
gen fra gymnasial uddannelse til bacheloruddannelsen, underbygges af de stude-
rendes svar på spørgsmålet om deres kompetencer i forhold til, hvad der blev 
forventet af dem. Blandt de bachelorstuderende er det ’lingvistik’ og ’engelsk-
sprogede områders kultur, historie og samfund’, der oftest nævnes som de om-
råder, hvor de studerende kunne mindre end forventet. Blandt de kandidatstude-
rende er det ’litteratur’, der oftest nævnes af de studerende som et område, hvor 
de kunne mindre end forventet.  

Analysen viser endvidere, at andelen, der svarer, at de kunne mindre end forven-
tet mht. til ’sprogfærdighed’ ’lingvistik’, ’litteratur’ og ’engelsksprogede områ-
ders kultur, historie og samfund’, er mindre blandt de kandidatstuderende end 
blandt de bachelorstuderende. 

En nærmere analyse af data viser, at gymnasial baggrund har betydning for vur-
dering af, i hvilken grad de bachelorstuderende gennem gymnasieuddannelsen 
er blevet forberedt på det, de lærer inden for de nævnte områder. Endvidere 
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fremgår det, at gymnasial baggrund og karakterer har betydning for vurdering af 
egne kompetencer.  

Analysen viser, at størstedelen af de studerende synes, at de gennem undervis-
ningen på det tidligere niveau er blevet forberedt på at videreudvikle deres fær-
digheder inden for engelsk på det nuværende niveau.  
 
Analysen viser, at det ’at skrive engelsk’ er den færdighed, der oftest nævnes af 
både bachelorstuderende og kandidatstuderende som en færdighed, hvor de kun-
ne mindre end forventet. For de andre færdigheder; ’at forstå engelsk tale’, ’at 
tale engelsk’ og ’at forstå engelske tekster’ er der færre, der svarer, at de kunne 
mindre. Med undtagelse af det at tale engelsk er der andelen, der svarer, at de 
kunne mindre end forventet større på bachelorniveau end på kandidatniveau. 
 
En nærmere analyse af data viser, at det særligt er de, der har fået høje karakte-
rer i gymnasiet (10 og derover), der vurderer, at de kunne mere end forventet 
mht. at skrive engelsk. 
 
Analysen viser endvidere, at det særligt er i forhold til at forstå engelske tekster 
og at skrive engelsk, at de studerende på såvel bachelorniveau som kandidatni-
veau føler sig udfordret i indlæringen på deres nuværende uddannelse. For de 
bachelorstuderendes vedkommende viser en nærmere analyse, at det er de, der 
fandt engelsk på gymnasiet svært, som føler sig udfordret i indlæringen. På kan-
didatuddannelsen har køn samt vurdering af, hvor svært engelsk var på bache-
loruddannelsen indflydelse på, i hvor høj grad de studerende føler sig udfordret i 
indlæringen. Der er en større andel af mænd end kvinder, der føler sig udfordret 
mht. at tale engelsk. Blandt de, der synes, at engelsk på bacheloruddannelsen var 
svært eller meget svært, er andelen, der føler sig udfordret mht. at skrive engelsk 
større end blandt de, der fandt engelsk på bacheloruddannelsen ’let’ eller ’meget 
let’. 

Analysen oven for viser, at andelen af kandidatstuderende, der oplever deres 
kandidatuddannelse som en naturlig fortsættelse af deres bacheloruddannelse, er 
større end andelene af de bachelorstuderende, der oplever deres bacheloruddan-
nelse som en naturlig fortsættelse af engelsk på deres gymnasiale uddannelse.  
 
Der ses endvidere på kandidatniveau en forskel mellem de almene engelskud-
dannelser og kombinationsuddannelserne, hvor en større andel af førstnævnte 
oplever deres uddannelse som en naturlig fortsættelse af deres bacheloruddan-
nelse. 
 
Resultaterne underbygges af svarene på spørgsmålet, om de studerende skal 
arbejde mere eller mindre for at følge med i undervisningen på deres nye uddan-



Engelsk på langs i uddannelsessystemet Side  8 
Bachelor- og kandidatuddannelser Juni 2005 

NIRAS Konsulenterne A/S  

nelse. Andelen, der svarer, at de skal arbejde mere for at følge med, er større 
blandt bachelorstuderende end blandt kandidatstuderende. På bachelorniveau er 
andelen, der svarer, at de skal arbejde mere for at følge med i undervisningen 
større blandt de studerende ved de almene engelskuddannelser end ved kombi-
nationsuddannelserne. På kandidatniveau er det omvendt.  
 
Analysen viser endvidere, at det for en række konkrete områder, på nær mæng-
den af skriftlige opgaver, gælder, at de bachelorstuderende i højere grad end de 
kandidatstuderende har mødt højere forventninger ved overgangen til deres nu-
værende uddannelsesniveau. Konkret er ’grammatisk korrekthed’, ’skriftlig 
sproglig korrekthed’, ’arbejdsbyrden’, ’kendskab til fagspecifikke udtryk’ samt 
’teksternes sværhedsgrad’ de områder, der hyppigst nævnes af de studerende 
som områder, hvor der er højere forventninger på bacheloruddannelsen.  
 
Ved overgangen til kandidatuddannelsen er det ’arbejdsbyrden’, ’kendskab til 
fagspecifikke udtryk’ og ’skriftlig sproglig korrekthed’, der hyppigst nævnes. 
Der kan endvidere på kandidatniveau konstateres forskelle mellem de almene 
engelskuddannelser og kombinationsuddannelserne mht., hvilke områder de 
studerende oplever større forventninger på.  
 
Af analysen fremgår det endvidere, at nogle af de områder, hvor der opleves den 
største forskel mht. forventninger, samtidig nævnes hyppigst som de mest posi-
tive forskelle ved overgangen fra et niveau til et andet.     
 
Analysen viser, at andelen af studerende, der vurderer, at deres undervisere har 
viden om mål for engelsk på det foregående uddannelsesniveau er højere på 
kandidatniveau end på bachelorniveau. Dette skal ses i den kontekst, at en stor 
del af de studerende på kandidatniveau svarer, at deres undervisere også under-
viser på bachelorniveau. Endvidere er der en forskel mellem de almene engelsk-
uddannelser og kombinationsuddannelserne, idet de studerende ved førstnævnte 
i højere grad svarer, at deres undervisere har ’megen viden’ om mål for engelsk 
på bachelorniveau.  

Analysen viser, at der er en større andel af de studerende på bacheloruddannel-
sen end på kandidatuddannelsen, der har oplevet, at deres undervisere har ind-
hentet information om deres faglige standpunkt ved starten af uddannelsen. 
Endvidere ses det, at det af andelen af studerende, der har svaret dette, er større 
ved de almene engelskuddannelser end ved kombinationsuddannelserne. 

Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at størstedelen af de studerende kender 
studieordningen. Andelen, der er blevet præsenteret for studieordningen i for-
bindelse med undervisningen er højere på bachelorniveau end på kandidatni-
veau.  
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3. RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 

3.1 Undersøgelsens respondenter 
Undersøgelsens respondenter er 1. års studerende på bacheloruddannelsen samt 
1. års kandidatstuderende i engelsk eller studier, hvor engelsk indgår som et 
delelement på uddannelsen. 
 
Med henblik på den nærmere analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater 
er undersøgelsens deltagere inddelt i to grupper: ’De almene engelskuddannel-
ser’, som omfatter bachelorgraden i engelsk og cand.mag. i engelsk ved univer-
siteterne, og ’kombinationsuddannelser’, der omfatter uddannelserne på han-
delshøjskolerne, hvor engelsk indgår som et delelement samt en række uddan-
nelser ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet ligeledes med engelsk 
som et delelement.  
 
Som det fremgår af tabel  3-1 nedenfor, repræsenterer henholdsvis 26 % og 25 % 
af deltagerne de almene engelskuddannelser.  
 

Tabel  3-1: Hvilken uddannelse er du indskrevet på?  
 Bachelorniveau 

(n=256) 
Kandidatniveau 

(n=208) 
Almene engelskuddannelser 26 % 25 % 
Kombinationsuddannelser 74 % 75 % 
I alt 100 % 100 % 

 
De studerende er blevet stillet en række spørgsmål om deres forudsætninger for 
faget engelsk. De er bl.a. blevet bedt om at tilkendegive, om de har andre, særli-
ge forudsætninger ud over engelsk på det tidligere uddannelsesniveau. Der har 
været mulighed for at svare, at man har været på udlandsophold, hvor man har 
udviklet sit engelske sprog væsentligt, at man har engelsk som modersmål, og at 
en eller begge forældre har engelsk som modersmål. 

Undersøgelsen viser, at 30 % af de bachelorstuderende ved de almene engelsk-
uddannelser nævner, at de har været på et udlandsophold, hvor de har udviklet 
deres engelske sprog væsentligt. For de bachelorstuderende ved kombinations-
uddannelserne er det 37 %. Blandt de kandidatstuderende har 37 % ved de al-



Engelsk på langs i uddannelsessystemet Side  10 
Bachelor- og kandidatuddannelser Juni 2005 

NIRAS Konsulenterne A/S  

mene engelskuddannelser og 43 % ved kombinationsuddannelserne været på et 
udlandsophold, hvor de har udviklet deres engelske sprog væsentligt. 

3.2 Generelle evner 
De studerende er blevet spurgt om, hvad de især har haft gavn af at have lært på 
henholdsvis deres gymnasiale uddannelse og deres bacheloruddannelse. Til for-
skel fra de fleste af spørgsmålene, der indgår i undersøgelsen, er de studerende 
her blevet bedt om at forholde sig til de generelle evner, man har opnået, snarere 
end dem, der specifikt er knyttet til undervisningen i forbindelse med engelsk. 

Som det fremgår af tabel  3-2, er det blandt bachelorstuderende især ’aktiv delta-
gelse i undervisningen’ (45 %), ’indgå aktivt i gruppearbejde’ (37 %), og ’arbej-
de selvstændigt’ (40 %), der nævnes som evner, man har haft gavn af at have 
lært på den gymnasiale uddannelse. Endvidere nævnes ’forberedelse til under-
visningen’ af 34 % af bachelorstuderende.  

Ser man på 1. års studerende på kandidatuddannelserne, er det ’arbejde selv-
stændigt’ (41 %), ’arbejde med projekter’ (38 %), ’selvstændig informations-
søgning’ (41 %) samt ’forholde sig kritisk’(37 %), der oftest nævnes som evner, 
man har haft gavn af at have lært på bachelorniveau. 

Sammenlignes niveauerne fremgår det, at ’aktiv deltagelse i undervisningen’ og 
forberedelse til undervisningen’ ikke fremhæves blandt kandidatstuderende i 
samme grad som blandt bachelorstuderende. Til gengæld fremhæves ’arbejde 
med projekter’ og ’selvstændig informationssøgning’ i højere grad blandt kandi-
datstuderende.  

Det ses også af tabellen, at der er forskel mellem uddannelsestyperne. Hvor 
40 % af såvel bachelorstuderende som kandidatstuderende på kombinationsud-
dannelserne nævner ’indgå aktivt i gruppearbejde’ som noget, de især har haft 
gavn af at have lært på tidligere uddannelsesniveau, svarer henholdsvis 30 % og 
10 % af de studerende på de almene engelskuddannelser på denne måde. Tilsva-
rende ses det, at ’arbejde med projekter’ nævnes oftere af studerende ved kom-
binationsuddannelserne end af studerende ved de almene engelskuddannelser. 
Derimod nævnes ’arbejde selvstændigt’ oftere af de studerende ved de almene 
engelskuddannelser. 
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Tabel  3-2: De studerendes vurdering af, hvad de især har haft gavn af fra 
tidligere uddannelsesniveau – de studerende har skullet sætte tre krydser 

 Bachelorstuderende 
Hvad har du på din bachelor-
uddannelse især haft gavn af, at 
du har lært på din gymnasiale 
uddannelse? 

Kandidatstuderende 
Hvad har du på din kandidat-
uddannelse især haft gavn af, at 
du har lært på din bachelorud-
dannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=63) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=180) 

I alt 
 
 
 

(n=243) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=51) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=147) 

I alt 
 
 
 
(n=198) 

Aktiv deltagelse i under-
visningen 

38 % 47 % 45 % 29 % 18 % 21 % 

Indgå aktivt i gruppearbej-
de 

30 % 40 % 37 % 10 % 40 % 32 % 

Arbejde selvstændigt 
 

54 % 36 % 40 % 65 % 33 % 41 % 

Arbejde med projekter 
 

8 % 19 % 16 % 20 % 44 % 38 % 

Selvstændig informations-
søgning 

14 % 14 % 14 % 37 % 42 % 41 % 

Forberedelse til undervis-
ningen 

33 % 35 % 34 % 24 % 19 % 20 % 

Forholde mig kritisk 
 

24 % 26 % 25 % 39 % 35 % 37 % 

Stille spørgsmål til det 
faglige indhold 

13 % 13 % 13 % 22 % 11 % 14 % 

Vurdere mit eget faglige 
niveau 

16 % 18 % 18 % 18 % 12 % 13 % 

Bedømme min egen ar-
bejdsindsats 

29 % 13 % 17 % 10 % 10 % 10 % 

Planlægge mit arbejde 
 

25 % 22 % 23 % 28 % 32 % 31 % 

  

De studerende er endvidere blevet bedt om at vurdere, hvad de gerne ville have 
lært mere af på henholdsvis deres gymnasiale uddannelse og deres bachelorud-
dannelse.  

Som det fremgår af tabel  3-3, er det ’forholde mig kritisk’ (34 %), ’arbejde med 
projekter’ (33 %) ’planlægge mit arbejde’ (32 %), ’stille spørgsmål til det fagli-
ge indhold’ (31 %), der nævnes oftest af bachelorstuderende. 

Blandt kandidatstuderende er det især ’stille spørgsmål til det faglige indhold’ 
(34 %), ’aktiv deltagelse i undervisningen’ samt ’forholde mig kritisk’ (28 %), 
som de studerende gerne ville have lært mere af på deres tidligere uddannelses-
niveau. 
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Sammenholdes de bachelorstuderendes svar med de kandidatstuderendes, viser 
tabellen, at det især er i forhold til ’aktiv deltagelse i undervisningen’, at der er 
en forskel. Hvor 17 % af de bachelorstuderende nævner, at de gerne ville have 
lært mere af det på deres gymnasiale uddannelse, siger 30 % blandt de kandidat-
studerende, at de gerne ville have lært mere af det på deres bacheloruddannelse. 

Ser man på uddannelsestyperne, fremgår det af tabel  3-3, at det især er blandt de 
kandidatstuderende, at der er forskel mellem de almene engelskuddannelser og 
kombinationsuddannelserne. 42 % af de kandidatstuderende ved de almene ud-
dannelser nævner, at de gerne ville have lært mere ’aktiv deltagelse i undervis-
ningen’ på deres bacheloruddannelse, 28 % nævner ’indgå aktivt i gruppearbej-
de’, og 38 % nævner ’arbejde med projekter’. Til sammenligning nævnes disse 
forhold af henholdsvis 26 %, 15 % og 21 % af kandidatstuderende ved kombina-
tionsuddannelserne. 

Tabel  3-3: De studerendes vurdering af, hvad de især gerne ville have lært 
på tidligere uddannelsesniveau - de studerende har skullet sætte tre krydser 

 Bachelorstuderende 
Hvad kunne du til gengæld tæn-
ke dig, at du havde lært mere af 
på din gymnasiale uddannelse? 

Kandidatstuderende 
Hvad kunne du til gengæld tæn-
ke dig, at du havde lært mere af 
på din bacheloruddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=61) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=177) 

I alt 
 
 
 

(n=238) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=50) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=137) 

I alt 
 

 
 

(n=187) 

Aktiv deltagelse i under-
visningen 

21 % 16 % 17 % 42 % 26 % 30 % 

Indgå aktivt i gruppear-
bejde 

23 % 24 % 24 % 28 % 15 % 18 % 

Arbejde selvstændigt 
 

13 % 10 % 11 % 10 % 18 % 16 % 

Arbejde med projekter 
 

28 % 35 % 33 % 38 % 21 % 26 % 

Selvstændig informati-
onssøgning 

34 % 25 % 28 % 20 % 23 % 23 % 

Forberedelse til under-
visningen 

13 % 18 % 16 % 24 % 15 % 17 % 

Forholde mig kritisk 
 

40 % 32 % 34 % 20 % 31 % 28 % 

Stille spørgsmål til det 
faglige indhold 

34 % 30 % 31 % 30 % 35 % 34 % 

Vurdere mit eget faglige 
niveau 

18 % 24 % 22 % 24 % 29 % 27 % 

Bedømme min egen 
arbejdsindsats 

15 % 18 % 17 % 14 % 15 % 15 % 

Planlægge mit arbejde 
 

30 % 33 % 32 % 24 % 26 % 25 % 
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3.2.1 Opsamling 
Analyserne oven for viser, at de bachelorstuderende hyppigst nævner ’aktiv del-
tagelse i undervisningen’, ’arbejde selvstændigt’, ’indgå aktivt i gruppearbejde’ 
og ’forberedelse til undervisningen’ som forhold, de har haft gavn af at have 
lært på deres gymnasiale uddannelse.  

Til gengæld ville de gerne have lært mere mht. at forholde sig kritisk, arbejde 
med projekter, planlægge deres arbejde og stille spørgsmål til det faglige ind-
hold. 

Ser man på de kandidatstuderende, fremhæver de især det at arbejde selvstæn-
digt, selvstændig informationssøgning, arbejde med projekter, samt at forholde 
sig kritisk som de elementer, de har haft mest gavn af at have lært på bachelor-
uddannelsen.  

Til gengæld ville de gerne have lært mere mht. at ’stille spørgsmål til det faglige 
indhold’, ’aktiv deltagelse i undervisningen’, ’forholde sig kritisk’ og ’vurdere 
eget faglige niveau’. 

3.3 Organiseringsformer, arbejdsformer og aktiviteter i forbindelse med 
engelskundervisningen 

3.3.1 Organiseringsformer 
I det følgende ses på, hvilke organiseringsformer de studerende oplever, der 
anvendes i forbindelse med engelskundervisningen samt deres oplevelse af, om 
organiseringsformerne i forbindelse med engelskundervisningen på forskellige 
uddannelsesniveauer stemmer overens.  
 
De studerende har for hver organiseringsform haft mulighed for at svare ’ofte’, 
’nogle gange’, ’sjældent’ eller ’aldrig’. I tabel  3-4 neden for vises, hvor stor en 
andel, der har svaret ’ofte’ eller ’nogle gange’.  
 
Som det fremgår, opleves ’holdundervisning’ som den mest fremtrædende orga-
niseringsform på såvel bachelorniveau som kandidatniveau. Dernæst følger ’in-
dividuelt arbejde’. For begge disse organiseringsformer er der ikke forskel mel-
lem uddannelsesniveauerne. 
 
Hvad angår de tre øvrige organiseringsformer, er der flere forskelle både mellem 
uddannelsestyper og uddannelsesniveau. Blandt bachelorstuderende på kombi-
nationsuddannelserne svarer 78 %, at de har korterevarende gruppearbejde ’ofte’ 
eller ’nogle gange’, mens 32 % svarer, at de har længerevarende projektarbejde 
’ofte’ eller ’nogle gange’. Ved de almene engelskuddannelser er det henholdsvis 
41 % og 25 % af bachelorstuderende, der svarer, at de har henholdsvis kortere-
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varende gruppearbejde og længerevarende projektarbejde ’ofte’ eller ’nogle 
gange’.  
 
Forskellene mellem uddannelsestyperne er for disse to organiseringsformer stør-
re på kandidatuddannelserne. Her svarer henholdsvis 72 % og 73 % af kandidat-
studerende ved kombinationsuddannelserne, at de har korterevarende gruppear-
bejde og længerevarende projektarbejde ’ofte’ eller ’nogle gange’. Blandt kan-
didatstuderende ved de almene engelskuddannelser er det henholdsvis 18 % og 
11 %. 
 
Hvad angår forelæsning svarer 88 % af de bachelorstuderende på de almene 
engelskuddannelser ’ofte’ eller ’nogle gange’ mod 54 % ved kombinationsud-
dannelserne. På kandidatniveau er billedet vendt om, idet 13 % af de studerende 
ved de almene engelskuddannelser svarer, at de har forelæsning ’ofte’ eller 
’nogle gange’ mod 69 % ved kombinationsuddannelserne. 
 

Tabel  3-4: Organiseringsformer i forbindelse med engelskundervisningen – 
andel, der svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ 

 Bachelorstuderende 
Hvor ofte har I følgende orga-
niseringsformer i forbindelse 
med engelskundervisningen på 
din bacheloruddannelse? 

Kandidatstuderende 
Hvor ofte har I følgende orga-
niseringsformer i forbindelse 
med engelskundervisningen på 
din kandidatuddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=59) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=167) 

I alt 
 
 
 

(n=226) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=47) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=137) 

I alt 
 
 

 
(n=184) 

Forelæsning 
 

88 % 54 % 63 % 13 % 69 % 54 % 

Holdundervisning 
 

98 % 98 % 98 % 95 % 93 % 94 % 

Korterevarende gruppe-
arbejde 

41 % 78 % 69 % 18 % 72 % 59 % 

Længerevarende projekt-
arbejde 

25 % 32 % 31 % 11 % 73 % 57 % 

Individuelt arbejde 
 

70 % 80 % 77 % 85 % 82 % 83 % 

  

I tabel  3-5 neden for vises de studerendes vurdering af, i hvilken grad organise-
ringsformerne på deres nuværende uddannelsesniveau stemmer overens med 
organiseringsformerne på deres tidligere uddannelsesniveau.  
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Som det fremgår, er der forskel mellem uddannelsesniveauerne. Hvor 9 % af 
bachelorstuderende svarer ’i høj grad’ og 55 % ’i nogen grad’, er det blandt 
kandidatstuderende 29 %, der svarer ’i høj grad’ og 53 % ’i nogen grad’. Der 
kan endvidere konstateres en forskel mellem uddannelsestype på begge niveau-
er. Der er en tendens til, at de studerende ved kombinationsuddannelserne i hø-
jere grad end de studerende ved de almene engelskuddannelser oplever, at orga-
niseringsformerne på deres nuværende og tidligere uddannelsesniveau stemmer 
overens. 

Tabel  3-5: I hvilken grad stemmer organiseringsformerne i engelskunder-
visningen overens? 

 Bachelorstuderende 
I hvilken grad stemmer organise-
ringsformerne i forbindelse med 
engelskundervisningen på det 
gymnasiale niveau overens med 
organiseringsformerne i forbindel-
se med engelskundervisningen på 
din bacheloruddannelse? 

Kandidatstuderende 
I hvilken grad stemmer organise-
ringsformerne i forbindelse med 
engelskundervisningen på bache-
lorniveau overens med organise-
ringsformerne i forbindelse med 
engelskundervisningen på din 
kandidatuddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=58) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=164) 

I alt 
 
 
 

(n=222) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=47) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=134) 

I alt 
 
 

 
(n=181) 

I høj grad 7 % 10 % 9 % 21 % 32 % 29 % 
I nogen grad 47 % 59 % 55 % 55 % 52 % 53 % 
I mindre grad 36 % 28 % 30 % 19 % 13 % 15 % 
Slet ikke 10 % 4 % 5 % 4 % 3 % 3 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

3.3.2 Arbejdsformer og aktiviteter 
I det følgende ses på, hvilke arbejdsformer og aktiviteter, der er i forbindelse 
med engelskundervisningen. Endvidere ses på, i hvilken grad de studerende op-
lever, at arbejdsformer og aktiviteter på deres nuværende uddannelsesniveau 
stemmer overens med arbejdsformer og aktiviteter på deres tidligere uddannel-
sesniveau. 

De studerende er blevet spurgt, hvor ofte de har forskellige arbejdsfor-
mer/aktiviteter i forbindelse med engelskundervisningen. Svarmulighederne har, 
som for organiseringsformernes vedkommende været ’ofte’, ’nogle gange’, 
’sjældent’ og ’aldrig’. I tabel  3-7 neden for vises, hvor stor en andel af de stude-
rende, der har svaret ’ofte’ eller ’nogle gange’. 
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Som det fremgår af tabellen, er grammatikøvelser (92 %), underviserstyret dis-
kussion (87 %) samt bundne skriftlige opgaver (84 %) de arbejdsfor-
mer/aktiviteter som den største andel af de studerende på bachelorniveau ople-
ver, at de har ’ofte’ eller ’nogle gange’. På kandidatniveau er det undervisersty-
ret diskussion (90 %), mundtlige studenteroplæg (70 %) samt diskussion eller 
løsning af mindre opgaver i par eller grupper (62 %), som de studerende oplever  
forekomme ’ofte’ eller ’nogle gange’. 

Tabel  3-6: Arbejdsformer/aktiviteter i engelskundervisningen – andel der 
svarer ’ofte’ eller ’nogle gange’ 

 Bachelorstuderende 
Hvor ofte har I følgende arbejds-
former/aktiviteter i forbindelse 
med engelskundervisningen på din 
bacheloruddannelse? 

Kandidatstuderende 
Hvor ofte har I følgende arbejds-
former/aktiviteter i forbindelse 
med engelskundervisningen på din 
kandidatuddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=59) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 
(n=168) 

I alt 
 
 

 
(n=227) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=47) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=136) 

I alt 
 
 

 
(n=183) 

Underviserstyret 
diskussion 

90 % 86 % 87 % 94 % 90 % 90 % 

Diskussion eller 
løsning af mindre 
opgaver i par eller 
grupper 

61 % 77 % 74 % 15 % 78 % 62 % 

Mundtlig oversæt-
telse fra engelsk 
til dansk 

5 % 37 % 18 % 4 % 27 % 21 % 

Skriftlig oversæt-
telse fra engelsk 
til dansk 

12 % 64 % 51 % 11 % 35 % 29 % 

Oplæsning 
 

10 % 16 % 15 % 9 % 5 % 5 % 

Grammatikøvelser 
 

93 % 91 % 92 % 4 % 46 % 35 % 

Mundtlige studen-
teroplæg 

42 % 80 % 70 % 54 % 76 % 70 % 

Bundne skriftlige 
opgaver 

79 % 86 % 84 % 24 % 75 % 62 % 

Kreative udfoldel-
ser som rollespil, 
teater, sang, fysisk 
aktivitet mm. 

14 % 10 % 11 % 2 % 2 % 2 % 

Aktiviteter baseret 
på medier som 
CD-rom, video, 
Internet, compu-
terprogrammer, 
film mm. 

34 % 25 % 28 % 20 % 32 % 29 % 
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Tabellen viser endvidere, at der er forskelle mellem uddannelsestyperne. Mundt-
lig og skriftlig oversættelse forekommer oftere på kombinationsuddannelserne 
både på bachelorniveau og kandidatniveau end på de almene engelskuddannel-
ser.  

Det kan endvidere bemærkes, at der for de almene engelskuddannelsers ved-
kommende er forskelle mellem bachelor- og kandidatniveau. Dette fremtræder 
særligt i forhold til grammatikøvelser, hvor 93 % af de bachelorstuderende sva-
rer, at de har det ’ofte’ eller ’nogle gange’ mod 4 % af de kandidatstuderende. 
Også mht. diskussion eller løsning af opgaver i mindre grupper og bundne 
skriftlige opgaver er der forskelle mellem bachelorniveau og kandidatniveau, for 
så vidt angår de almene engelskuddannelser. Blandt de bachelorstuderende sva-
rer 61 % og 79 %, at de har henholdsvis diskussion eller løsning af opgaver i 
mindre grupper eller bundne skriftlige opgaver ’ofte’ eller ’nogle gange’ mod 
15 % og 24 % af kandidatstuderende. På kombinationsuddannelserne er disse to 
arbejdsformer på samme niveau for både bachelorstuderende og kandidatstude-
rende.  

I tabel  3-7 vises de studerendes vurdering af, om arbejdsformer/aktiviteter på 
deres nuværende uddannelsesniveau stemmer overens med arbejdsformer og 
aktiviteter på deres foregående uddannelsesniveau. Som det fremgår, mener 9 % 
af bachelorstuderende, at de i høj grad stemmer overens, mens 55 % mener, at 
de ’i nogen grad’ stemmer overens. Blandt kandidatstuderende er det henholds-
vis 29 %, der svarer i høj grad, og 53 %, der svarer ’i nogen grad’. Det ses også 
af tabellen, at der på bachelorniveau er forskel mellem almene engelskuddannel-
ser og kombinationsuddannelser. Der er flere bachelorstuderende ved kombina-
tionsuddannelserne end ved de almene engelskuddannelser, der synes, at ar-
bejdsformer/aktiviteter stemmer overens. 
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Tabel  3-7: I hvilken grad stemmer arbejdsformer/aktiviteter i engelskun-
dervisningen overens? 

 Bachelorstuderende 
I hvilken grad stemmer arbejdsfor-
merne/aktiviteterne i forbindelse 
med engelskundervisningen på din 
bacheloruddannelse overens med 
arbejdsformerne/aktiviteterne i 
forbindelse med engelskundervis-
ningen på din gymnasiale uddan-
nelse? 

Kandidatstuderende 
I hvilken grad stemmer arbejdsfor-
merne/aktiviteterne i forbindelse 
med engelskundervisningen på din 
kandidatuddannelse overens med 
arbejdsformerne/aktiviteterne i 
forbindelse med engelskundervis-
ningen på din bacheloruddannelse? 

 Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=57) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=166) 

I alt 
 
 
 

(n=223) 

Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=46) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=135) 

I alt 
 
 

 
 (n=181) 

I høj grad 7 % 10 % 9 % 24 % 30 % 29 % 
I nogen grad 47 % 59 % 55 % 52 % 53 % 53 % 
I mindre grad 36 % 28 % 30 % 20 % 15 % 16 % 
Slet ikke 10 % 4 % 5 % 4 % 2 % 3 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

3.3.3 Opsamling 
Mht. organiseringsformerne viser afsnittet ovenfor, at en større andel af de stu-
derende på kombinationsuddannelserne end på de almene engelskuddannelser 
svarer, at de har ’gruppearbejde’ og ’projektarbejde’. Dette gælder både på ba-
chelorniveau og kandidatniveau. 

Analysen viser endvidere, at andelen af kandidatstuderende, der oplever over-
ensstemmelse mellem organiseringsformerne ved overgangen fra bachelorni-
veau til kandidatniveau er større end andelen af bachelorstuderende, der oplever 
overensstemmelse ved overgangen fra det gymnasiale niveau til bachelorniveau. 

Mht. arbejdsformer og aktiviteter viser analysen, at der er forskelle mellem ba-
chelorniveau og kandidatniveau. Disse forskelle synes størst inden for de almene 
engelskuddannelser, hvor de studerende på bachelorniveau i højere grad end de 
studerende på kandidatniveau svarer, at grammatikøvelser, diskussion eller løs-
ning af mindre opgaver i par eller grupper samt bundne skriftlige opgaver fore-
kommer ’ofte’ eller ’nogle gange’.   

Analysen viser endvidere, at andelen af de kandidatstuderende, der oplever 
overensstemmelse mellem arbejdsformer/aktiviteter ved overgangen fra bache-
lorniveau til kandidatniveau, er større end andelen af bachelorstuderende, der 
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oplever overensstemmelse mellem arbejdsformer/aktiviteter ved overgangen fra 
det gymnasiale niveau til bachelorniveau.  

3.4 Områder inden for engelsk 
3.4.1 Forberedelse til engelsk på nuværende uddannelsesniveau 

I denne sektion ses på, i hvilken grad de studerende har oplevet, at engelsk på 
deres foregående uddannelsesniveau har forberedt dem på engelsk på deres nu-
værende uddannelsesniveau. 

Af tabel  3-8 neden for fremgår det, at 14 % af bachelorstuderende svarer ’i høj 
grad’ til, at det, de har lært på deres gymnasiale uddannelse mht. engelsk, har 
forberedt dem på engelsk på deres bacheloruddannelse. 56 % af bachelorstude-
rende svarer ’i nogen grad’. For kandidatstuderendes vedkommende har 33 % 
svaret ’i høj grad’ og 56 % ’i nogen grad’. Der kan endvidere ses en forskel mel-
lem uddannelsestyperne. På bachelorniveau svarer 6 % af de studerende ved de 
almene engelskuddannelser ’i høj grad’ mod 16 % af de studerende ved kombi-
nationsuddannelserne. På kandidatniveau er billedet vendt. Her svarer 49 % af 
de studerende ved de almene engelskuddannelser ’i høj grad’ mod 27 % af de 
studerende ved kombinationsuddannelserne.  

Tabel  3-8: Engelsk på tidligere uddannelsesniveau, som forberedelse til en-
gelsk på nuværende uddannelsesniveau 

 Bachelorstuderende 
I hvilken grad synes du, at engelsk 
på din gymnasiale uddannelse har 
forberedt dig på engelsk på din 
bacheloruddannelse?  

Kandidatstuderende 
I hvilken grad oplever du, at det du 
lærte på din bacheloruddannelse 
mht. engelsk har forberedt dig på 
det du lærer mht. engelsk på din 
kandidatuddannelse? 

 Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=63) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=180) 

I alt 
 
 
 

(n=243) 

Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=51) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=147) 

I alt 
 
 
 
(n =198) 

I høj grad 
 

6 % 16 % 14 % 49 % 27 % 33 % 

I nogen 
grad 

62 % 54 % 56 % 45 % 60 % 56 % 

I mindre 
grad 

27 % 26 % 26 % 6 % 10 % 9 % 

Slet ikke 
 

5 % 3 % 4 % 0% 3 % 2 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
I det følgende ses på, i hvilket omfang de studerende oplever, at de er blevet 
forberedt på specifikke områder inden for engelsk gennem undervisningen på 
deres tidligere uddannelsesniveau. Svarmulighederne er de samme som i tabel-
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len ovenfor, men af hensyn til overskueligheden vises i tabel  3-9 kun, hvor 
mange (i procent), der har svaret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. 
 
Som det fremgår i tabel  3-9 nedenfor, svarer 79 % af bachelorstuderende, at de 
’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ føler sig forberedt mht. sprogfærdighed, mens 
74 % svarer, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ føler sig forberedt mht. littera-
tur. Det fremgår endvidere, at 34 % føler sig forberedt, hvad angår lingvistik, og 
48 %, hvad angår kendskab til engelsksprogede områders kultur, historie og 
samfund. Mht. lingvistik er der en forskel mellem uddannelsestyperne, idet 
26 % af de studerende ved de almene uddannelser svarer ’i høj grad’ eller ’i no-
gen grad’ mod 37 % ved kombinationsuddannelserne. 
 

Tabel  3-9: De studerendes vurdering af, i hvilken grad de er blevet forbe-
redt på det, de lærer inden for engelsk på deres nuværende uddannelse – 
andel, der har svaret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ 

 Bachelorstuderende 
I hvilken grad synes du, at 
engelsk på din gymnasiale 
uddannelse har forberedt dig 
på det, du lærer, inden for 
følgende områder af engelsk 
på din bacheloruddannelse?  

Kandidatstuderende 
I hvilken grad synes du, at 
engelsk på din bachelorud-
dannelse har forberedt dig på 
det, du lærer, inden for føl-
gende områder af engelsk på 
din kandidatuddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 

 
(n=62) 

Kom-
bina-

tionsud
dan-

nelser 

(n=181) 

I alt 
 
 
 
 

(n=243) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 

 
(n= 51) 

Kom-
bina-

tionsud
dan-

nelser 

(n=147) 

I alt 
 
 
 
 
(n=198) 

Sprogfærdighed 
 

81 % 78 % 79 % 86 % 77 % 80 % 

Lingvistik (fx grammatik, 
tekstproduktion, fonetik) 
 

26 % 37 % 34 % 71 % 68 % 69 % 

Litteratur (fx analyse af 
skøn- og faglitteratur) 
 

76 % 74 % 74 % 92 % 35 % 50 % 

Engelsksprogede områ-
ders kultur, historie og 
samfund 

48 % 48 % 48 % 90 % 85 % 86 % 

 
 
For kandidatuddannelsernes vedkommende er det ’kendskab til engelsksprogede 
områder’ (86 %) og ’sprogfærdighed’ (80 %), de studerende føler sig bedst for-
beredt på ved det, de har lært på bacheloruddannelsen. Her kan det bemærkes, at 
andelen, der svarer ’i høj grad’ og ’i nogen grad’, er højere for kandidatstude-
rende end for bachelorstuderende, hvad angår kendskab til engelsksprogede om-
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råder og lingvistik, mens den til gengæld er lavere, hvad angår litteratur. Her 
kan der observeres en forskel mellem uddannelsestyperne. 74 % af bachelorstu-
derende ved de almene engelskuddannelser og 76 % af bachelorstuderende ved 
kombinationsuddannelserne svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ til, at de gen-
nem engelsk på deres gymnasiale uddannelse er blevet forberedt på det, de lærer 
inden for litteratur. Blandt de kandidatstuderende er det 92 % ved de almene 
engelskuddannelser og 35 % ved kombinationsuddannelserne, der svarer ’i høj 
grad’ eller ’i nogen grad’. 
 
En nærmere analyse af data viser, at den gymnasiale uddannelse har betydning 
for de bachelorstuderendes vurdering af, i hvilket omfang de er blevet forberedt 
inden for de nævnte områder af engelsk. Hvad angår lingvistik, svarer 13 % af 
dem, der har taget deres gymnasiale uddannelse på sproglig linje i det almene 
gymnasium, ’i høj grad’ mod 4 % af dem, der har en baggrund fra hhx. Mht. 
litteratur er det 33 % af dem, der har gået på stx, der svarer ’i høj grad’. Blandt 
de der har gået på hhx svarer 4 % ’i høj grad’.  
Hvad angår kendskab til engelsksprogede områder, er der tale om en anden 
sammenhæng. 16 % af de studerende, der har gået på hhx, svarer ’i høj grad’ 
eller ’i nogen grad’, mens 7 % af de, der har gået på matematisk linie på stx, 
svarer ’i høj grad’. 

 
3.4.2 De studerendes kompetencer inden for konkrete områder ved starten på nyt 

uddannelsesniveau 
I dette afsnit fokuseres på de studerendes vurdering af egne kompetencer ved 
starten på henholdsvis det 1. år på deres bacheloruddannelse og 1. år på deres 
kandidatuddannelse. For hvert af de fire områder – sprogfærdighed, lingvistik, 
litteratur og engelsksprogede områders kultur, historie og samfund – har de stu-
derende 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. engelsk, tages 
der her udgangspunkt i, hvor mange der har svaret, at de kunne mindre end det, 
der blev forventet.  
 
Som det fremgår af tabel  3-10 nedenfor, svarer 47 % af de bachelorstuderende, 
at de kunne mindre end forventet inden for lingvistik. 28 % kunne mindre end 
forventet inden for engelsksprogede områders kultur, historie og samfund. Hvad 
angår sprogfærdighed og litteratur, er der tale om, at henholdsvis 8 % og 13 % 
kunne mindre end forventet. Mht. litteratur ses en forskel mellem uddannelses-
typerne, idet 28 % af de studerende ved almene engelskuddannelser oplevede, at 
de kunne mindre end forventet. Den tilsvarende andel blandt studerende ved 
kombinationsuddannelserne er 8 %. 
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Ser man på kandidatniveauet, fremgår det, at de største forskelle i forhold til 
bachelorniveauet er inden for ’lingvistik’ og ’kendskab til engelsksprogede om-
råders kultur, historie og samfund’.  29 % af kandidatstuderende svarer, at de 
kunne mindre end forventet, hvad angår ’lingvistik’ og 10 % svarer, at de kunne 
mindre end forventet, hvad angår ’kendskab til engelsksprogede områders kul-
tur, historie og samfund’. Endvidere fremgår det, at der på kandidatniveau ikke 
er forskel mellem uddannelsestyperne, hvad angår de studerendes vurdering af 
egne kompetencer inden for litteratur ved starten af uddannelsen.  
 

Tabel  3-10: Kompetencer ved starten af uddannelsen i forhold til det, de 
studerende oplevede, der blev forventet af dem - andel, der har svaret ’mindre 
end forventet’ 

 Bachelorstuderende 
Hvordan var dine kompetencer 
inden for følgende engelskdisci-
pliner, da du startede på din 
bacheloruddannelse i forhold til 
det, du oplevede, der blev for-
ventet af dig?  

Kandidatstuderende 
Hvordan var dine kompetencer 
inden for følgende engelskdisci-
pliner, da du startede på din 
kandidatuddannelse i forhold til 
det, du oplevede, der blev for-
ventet af dig? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=61) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=181) 

I alt 
 
 
 

(n=242) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=51) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=148) 

I alt 
 
 
 
(n=199) 

Sprogfærdighed 
 7 % 8 % 8 % 12 % 6 % 8 % 

Lingvistik (fx gram-
matik, tekstproduktion, 
fonetik) 
 

46 % 47 % 47 % 24 % 31 % 29 % 

Litteratur (fx analyse 
af skøn- og faglittera-
tur) 
 

28 % 8 % 13 % 14 % 13 % 13 % 

Engelsksprogede om-
råders kultur, historie 
og samfund 
 

33 % 26 % 28 % 16 % 8 % 10 % 

 
En videre analyse af data viser, at der er en sammenhæng mellem den gymnasia-
le baggrund og de bachelorstuderendes vurdering af kompetencer ved starten af 
studiet. 35 % af de, der har gået på sproglig linie på det almene gymnasium, 
svarer, at de kunne mindre end forventet mht. lingvistik, mens 57 % af de, der 
har gået på matematisk linie og 61 % af de, der har gået på hhx svarer, at de 
kunne mindre end forventet mht. lingvistik. 
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For de kandidatstuderendes vedkommende har både karakterer og vurdering af 
sværhedsgraden af engelsk på bacheloruddannelsen indflydelse på vurderingen 
af egne kompetencer ved starten af kandidatuddannelsen. Blandt dem, der har 
fået høje karakterer (10 og derover), svarer henholdsvis 3 % og 19 %, at de kun-
ne mindre end forventet mht. sprogfærdighed og lingvistik. Blandt dem, der har 
fået lave karakterer, er det 9 % og 34 %, der svarer, at de kunne mindre end for-
ventet mht. sprogfærdighed og lingvistik. Der er endvidere en tendens til, at 
dem, der synes, at engelsk på deres bacheloruddannelse var svært, samtidig vur-
derer, at de kunne mindre end forventet ved starten af kandidatuddannelsen. 21 
% af de studerende, der svarer, at engelsk på deres bacheloruddannelse var svært 
eller meget svært, synes, at de kunne mindre end forventet mht. sprogfærdighed 
ved starten på deres kandidatuddannelse. Blandt de, der svarer, at bachelorud-
dannelsen var ’meget let’ eller ’let’, er der 4 %, der vurderer, at de kunne mindre 
end forventet mht. sprogfærdighed.     
 
De studerende er blevet bedt om at svare på, hvor meget de fire her omtalte om-
råder fylder på deres uddannelse. Svarmulighederne har været ’meget’, ’noget’, 
’lidt’ og ’intet’. Det skal understreges, at der her er tale om de studerendes sub-
jektive vurdering af, hvor meget områderne fylder på uddannelserne og ikke en 
objektiv måling af dette.  
 
Som det fremgår af tabel  3-11, svarer i alt 93 % af de studerende, at lingvistik 
fylder ’meget’ eller ’noget’ på bachelorniveau. 76 % svarer, at ’engelsksprogede 
områders kultur, historie og samfund’ fylder ’meget’ eller ’noget’. Sammenlig-
nes med kandidatniveauet ses, at der på nær ’lingvistik’ er samme relative forde-
ling mellem de fire områder.  Forskellen skyldes, at 99 % af de bachelorstude-
rende ved de almene engelskuddannelser svarer, at lingvistik fylder ’meget’ eller 
’noget’, mens det blandt de kandidatstuderende ved de almene engelskuddannel-
ser er 33 %, der svarer dette. Mht. uddannelsestyper viser tabellen, at litteratur 
fylder mere på de almene engelskuddannelser. Her svarer henholdsvis 92 % og 
88 % af bachelorstuderende og kandidatstuderende, at litteratur fylder meget 
eller noget. Ved kombinationsuddannelserne er det henholdsvis 42 % og 43 %, 
der giver dette svar. Hvad angår sprogfærdighed, er der både på bachelorniveau 
og kandidatniveau flere studerende ved kombinationsuddannelserne, der svarer, 
at området fylder ’meget’ eller ’noget’. 
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Tabel  3-11: De studerendes vurdering af, hvor meget de følgende områder 
fylder på deres uddannelse – andel, der har svaret ’meget’ eller ’noget’ 

 Bachelorstuderende 
 

Kandidatstuderende 
 

 Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
(n=59) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

 
(n=168) 

I alt 
 
 
 
 

(n=227) 

Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
(n=47) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

 
(n=137) 

I alt 
 
 
 
 
(n=184) 

Sprogfærdighed 
 54 % 71 % 67 % 50 % 69 % 64 % 

Lingvistik (fx gramma-
tik, tekstproduktion, 
fonetik) 
 

99 % 90 % 93 % 33 % 80 % 78 % 

Litteratur (fx analyse af 
skøn- og faglitteratur) 
 

92 % 42 % 54 % 88 % 43 % 54 % 

Engelsksprogede områ-
ders kultur, historie og 
samfund 

87 % 72 % 76 % 85 % 65 % 70 % 

 
 

3.4.3 Opsamling 
Analysen viser, at en større andel af de kandidatstuderende end af de bachelor-
studerende oplever, at det, de lærte på deres tidligere uddannelsesniveau mht. 
engelsk, har forberedt dem på det, de lærer i engelsk på deres nuværende uddan-
nelsesniveau.  

Blandt de bachelorstuderende er det ’lingvistik’ og ’engelsksprogede områders 
kultur, historie og samfund’, der oftest nævnes som de områder, hvor de stude-
rende føler sig mindre forberedt ved overgangen fra den gymnasiale uddannelse 
til bacheloruddannelsen.  

Ved overgangen fra bachelorniveau til kandidatniveau er det ’litteratur’, der 
oftest nævnes som det område, hvor de kandidatstuderende føler sig mindst for-
beredt. Der ses endvidere en forskel mellem de studerende ved de almene en-
gelskuddannelser og kombinationsuddannelserne, hvor sidstnævnte føler sig 
mindre forberedt mht. ’litteratur’.  

At det er ’lingvistik’ og ’engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’, 
der opleves som de områder, de studerende er mindst forberedt på ved overgan-
gen fra gymnasial uddannelse til bacheloruddannelsen, underbygges af de stude-
rendes svar på spørgsmålet om deres kompetencer i forhold til, hvad der blev 
forventet af dem. Blandt de bachelorstuderende er det ’lingvistik’ og ’engelsk-
sprogede områders kultur, historie og samfund’, der oftest nævnes som de om-
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råder, hvor de studerende kunne mindre end forventet. Blandt de kandidatstude-
rende er det ’litteratur’, der oftest nævnes af de studerende som et område, hvor 
de kunne mindre end forventet.  

Analysen viser endvidere, at andelen, der svarer, at de kunne mindre end forven-
tet mht. til ’sprogfærdighed’ ’lingvistik’, ’litteratur’ og ’engelsksprogede områ-
ders kultur, historie og samfund’, er mindre blandt de kandidatstuderende end 
blandt de bachelorstuderende. 

En nærmere analyse af data viser, at gymnasial baggrund har betydning for vur-
dering af, i hvilken grad de bachelorstuderende gennem gymnasieuddannelsen 
er blevet forberedt på det, de lærer inden for de nævnte områder. Endvidere 
fremgår det, at gymnasial baggrund og karakterer har betydning for vurdering af 
egne kompetencer.  

3.5 Færdigheder inden for 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 de studerendes vurdering af, hvor godt de er blevet forberedt på at 
videreudvikle deres færdigheder på engelsk på det tidligere uddannelsesniveau. 
Dernæst ses neden for på deres vurdering af, i hvilken grad de kunne det, der 
blev forventet mht. færdighederne, da de startede på deres nuværende uddannel-
sesniveau. 

Tabel  3-12 neden for viser, hvor stor en andel, der har svaret ’i høj grad’ eller ’i 
nogen grad’ til spørgsmålet om, i hvilken grad de er blevet forberedt på at vide-
reudvikle deres færdigheder med hensyn til at forstå engelsk tale, at tale engelsk, 
at forstå engelske tekster og at skrive engelsk. Som det fremgår af tabellen, sva-
rer 84 % af de bachelorstuderende, at engelsk på deres gymnasiale uddannelse ’i 
høj grad’ eller ’i nogen grad’ har forberedt dem på at videreudvikle færdigheder 
mht. at forstå engelsk tale. Også for de øvrige færdigheder svarer størstedelen af 
de bachelorstuderende ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. 
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Tabel  3-12: De studerendes vurdering af, i hvilken grad de er blevet forbe-
redt på at videreudvikle færdigheder – andel, der svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen 
grad’ 

 Bachelorstuderende 
I hvilken grad synes du, at 
engelsk på din gymnasiale 
uddannelse har forberedt dig 
på at videreudvikle følgende 
færdigheder i engelsk på din 
bacheloruddannelse? 

Kandidatstuderende 
I hvilken grad synes du, at 
engelsk på din bachelorud-
dannelse har forberedt dig på 
at videreudvikle følgende 
færdigheder i engelsk på din 
kandidatuddannelse? 

 Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
(n=62) 

Kombi-
nati-

onsud-
dan-

nelser 
(n=180) 

I alt 
 
 
 

 
(n=242) 

Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
(n=51) 

Kombi-
nati-

onsud-
dannel-

ser 
(n=147) 

I alt 
 
 

 
 
(n=198) 

At forstå engelsk tale 82 % 85 % 84 % 82 % 79 % 80 % 
At tale engelsk 77 % 78 % 78 % 57 % 61 % 60 % 
At forstå engelske tekster 89 % 92 % 91 % 100 % 91 % 93 % 
At skrive engelsk 87 % 85 % 86 % 94 % 86 % 88 % 

 
Ser man på de kandidatstuderende, er der også for denne gruppe tale om, at stør-
stedelen af respondenterne svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. Den største 
andel ses ved det ’at forstå engelske tekster’, hvor 93 % af de studerende svarer 
’i høj grad’ eller ’i nogen grad’.  Hvad angår ’at tale engelsk’, er andelen, der 
har svaret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ med 60 % noget lavere end for de 
øvrige færdigheder.  

Hvad angår uddannelsestyper, kan der ikke konstateres forskelle, hverken på 
bachelorniveau eller kandidatniveau. 

Nedenfor ses på de studerendes vurdering af egne kompetencer inden for de fire 
nævnte færdigheder, da de startede på henholdsvis bacheloruddannelsen og kan-
didatuddannelsen. De studerende har her kunnet svare, at de ’kunne mere end 
forventet’, ’det der blev forventet’, eller ’mindre end forventet’ mht. de fire fær-
digheder. Som ved tabel  3-10 ovenfor, vises her andelen, der har svaret, at de 
kunne mindre end forventet. 

Som det fremgår af tabel  3-13 nedenfor, svarer 22 % af de bachelorstuderende, 
at de kunne mindre end forventet mht. at skrive engelsk. For de kandidatstude-
rendes vedkommende er det ligeledes det at skrive engelsk, der nævnes hyp-
pigst. Her er det dog en mindre andel, 13 %, der nævner, at de kunne mindre end 
forventet.   
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Tabel  3-13: De studerendes vurdering af egne engelskfærdigheder ved star-
ten på nuværende uddannelse – andel, der svarer ’mindre end forventet’ 

 Bachelorstuderende 
Hvordan var dine engelskfær-
digheder, da du startede på din 
bacheloruddannelse i forhold 
til det, du oplevede, der blev 
forventet af dig? 

Kandidatstuderende 
Hvordan var dine engelskfær-
digheder, da du startede på din 
kandidatuddannelse i forhold 
til det, du oplevede, der blev 
forventet af dig? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=59) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=171) 

I alt 
 
 
 

(n=230) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=50) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=141) 

I alt 
 
 
 

(n=191) 
At forstå engelsk tale 2 % 4 % 4 % 0 % 1 % 1 % 
At tale engelsk 5 % 8 % 7 % 16 % 6 % 9 % 
At forstå engelske tek-
ster 12 % 8 % 9 % 0 % 3 % 2 % 

At skrive engelsk 15 % 24 % 22 % 10 % 14 % 13 % 
 
Sammenlignes uddannelsestyperne, fremgår det, at der er en forskel mellem de 
bachelorstuderende ved de almene engelskuddannelser og kombinationsuddan-
nelserne mht. vurdering af egne færdigheder. Hvor 15 % af de studerende ved de 
almene engelskuddannelser svarer, at de kunne mindre end forventet mht. at 
skrive engelsk, er den tilsvarende andel 24 % blandt de studerende ved kombi-
nationsuddannelserne. For de kandidatstuderendes vedkommende ses en forskel 
mht. det at tale engelsk. Her svarer 16 % ved de almene uddannelser, at de kun-
ne mindre end forventet mod 6 % ved kombinationsuddannelserne. 

En nærmere analyse af data viser, at der for de bachelorstuderende er en sam-
menhæng mellem samlet karakter i gymnasiet og vurdering af egne færdigheder 
mht. at skrive engelsk ved starten af bacheloruddannelsen. Hvor 28 % af dem, 
der har fået høje karakterer (10 og derover) svarer, at de kunne mere end forven-
tet, svarer 13 % af dem, der har fået lavere karakterer (8 og derunder), at de 
kunne mere end forventet. 

De studerende er blevet spurgt om, i hvilken grad de føler sig udfordret i indlæ-
ringen af disse fire færdigheder på deres nuværende uddannelse. Som det frem-
går af tabel  3-14 nedenfor, er det ’at forstå engelske tekster’ og ’at skrive en-
gelsk’, der hyppigst nævnes som en udfordring af både bachelorstuderende og 
kandidatstuderende.  
 
Blandt bachelorstuderende svarer således 73 %, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen 
grad’ føler sig udfordret i indlæringen mht. at forstå engelske tekster, mens 81 % 
svarer, at de føler sig udfordret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mht. at skrive 
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engelsk. Hvad angår at forstå engelsk tale og at tale engelsk, er det henholdsvis 
40 % og 55 %, der svarer, at de føler sig udfordret.  
 
Blandt kandidatstuderende svarer henholdsvis 71 % og 73 %, at de ’i høj grad’ 
eller ’i nogen grad’ føler sig udfordret mht. at forstå engelske tekster og at skrive 
engelsk, mens 44 % og 48 % svarer, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ føler 
sig udfordret mht. at forstå engelsk tale og at tale engelsk. 
 
Som det fremgår af tabellen, er der ikke forskel mellem uddannelsesniveauerne, 
når man ser på, i hvilken grad de studerende føler sig udfordret i indlæringen af 
de nævnte fire færdigheder. Der ses derimod flere forskelle mellem uddannel-
sestyperne.  
 
29 % af de bachelorstuderende ved de almene engelskuddannelser svarer, at de 
’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ føler sig udfordret i indlæringen mht. at forstå 
engelsk tale mod 44 % af de bachelorstuderende ved kombinationsuddannelser-
ne. Mht. at tale engelsk er det 44 % af de bachelorstuderende ved de almene 
engelskuddannelser og 60 % ved kombinationsuddannelserne, der svarer ’i høj 
grad’ eller ’i nogen grad’. Endvidere svarer 71 % af de bachelorstuderende ved 
de almene engelskuddannelser, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ føler sig 
udfordret mod 84 % af de bachelorstuderende ved kombinationsuddannelserne. 
 
På kandidatniveau er der forskelle mht. at tale engelsk og at skrive engelsk. 
Hvad angår det at tale engelsk, svarer 55 % af de studerende ved de almene en-
gelskuddannelser, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ føler sig udfordret i ind-
læringen mod 44 % af de studerende ved kombinationsuddannelserne. Mht. at 
skrive engelsk svarer 59 % af de studerende ved de almene uddannelser, at de ’i 
høj grad’ eller ’i nogen grad’ føler sig udfordret, mod 79 % af de studerende ved 
kombinationsuddannelserne.  
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Tabel  3-14: De studerendes vurdering af, i hvilken grad de føler sig udfor-
dret i indlæringen af følgende færdigheder i engelsk på deres nuværende 
uddannelsesniveau – andel, der svarer ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ 

 Bachelorstuderende 
I hvilken grad føler du dig 
udfordret i indlæringen af 
følgende færdigheder i engelsk 
på din bacheloruddannelse? 

Kandidatstuderende 
I hvilken grad føler du dig ud-
fordret i indlæringen af følgen-
de færdigheder i engelsk på din 
kandidatuddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=59) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=168) 

I alt 
 
 
 

(n=227) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=48) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=140) 

I alt 
 
 
 

(n=188) 
At forstå engelsk tale 29 % 44 % 40 % 43 % 45 % 44 % 
At tale engelsk 44 % 60 % 55 % 55 % 44 % 48 % 
At forstå engelske tek-
ster 76 % 71 % 73 % 71 % 71 % 71 % 

At skrive engelsk 71 % 84 % 81 % 59 % 79 % 73 % 
 
En videre analyse af data viser, at der for de bachelorstuderende er en sammen-
hæng mellem, hvor svært man synes engelsk på gymnasieuddannelsen var, og i 
hvor høj grad man føler sig udfordret mht. det at forstå engelske tekster og at 
skrive engelsk. Blandt de, der synes, at engelsk på den gymnasiale uddannelse 
var ’lidt svært’ føler 46 %, at de ’i høj grad’ bliver udfordret i indlæringen mht. 
’at forstå engelske tekster’ og 64 % føler, at de ’ i høj grad’ bliver udfordret i 
indlæringen mht. at skrive engelsk. Blandt de, der synes, at engelsk på den gym-
nasiale uddannelse var meget let, er der 17 %, der føler, at de ’i høj grad’ bliver 
udfordret mht. at forstå engelske tekster og mht. at skrive engelsk. 
 
Ser man på kandidatuddannelserne, kan der konstateres sammenhænge mellem 
køn og egen vurdering af sværhedsgraden af bachelorstudiet på den ene side 
samt vurdering af, i hvor høj grad man føler sig udfordret ved indlæring af de 
fire nævnte færdigheder inden for engelsk. 67 % af de mandlige studerende føler 
sig udfordret ’i høj grad’ eller ’nogen grad’, mens 42 % af kvinderne føler sig 
udfordret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mht. at tale engelsk. 91 % af de, der 
vurderer, at engelsk på bacheloruddannelsen var svært eller meget svært, føler 
sig udfordret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mht. at skrive engelsk. Blandt de, 
der vurderer, at engelsk på bacheloruddannelsen var let eller meget let, er det 59 
%, der føler sig udfordret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mht. at skrive engelsk. 

 
3.5.2 Opsamling 

Analysen viser, at størstedelen af de studerende synes, at de gennem undervis-
ningen på det tidligere niveau er blevet forberedt på at videreudvikle deres fær-
digheder inden for engelsk på det nuværende niveau.  
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Analysen viser, at det ’at skrive engelsk’ er den færdighed, der oftest nævnes af 
både bachelorstuderende og kandidatstuderende som en færdighed, hvor de kun-
ne mindre end forventet. For de andre færdigheder, ’at forstå engelsk tale’, ’at 
tale engelsk’ og ’at forstå engelske tekster, er der færre, der svarer, at de kunne 
mindre. Med undtagelse af det at tale engelsk er andelen, der svarer, at de kunne 
mindre end forventet større på bachelorniveau end på kandidatniveau. 
 
En nærmere analyse af data viser, at det særligt er de, der har fået høje karakte-
rer i gymnasiet (10 og derover), der vurderer, at de kunne mere end forventet 
mht. at skrive engelsk. 
 
Analysen viser endvidere, at det særligt er i forhold til at forstå engelske tekster 
og at skrive engelsk, at de studerende på såvel bachelorniveau som kandidatni-
veau føler sig udfordret i indlæringen på deres nuværende uddannelse. For de 
bachelorstuderendes vedkommende viser en nærmere analyse, at det er de, der 
fandt engelsk på gymnasiet svært, som føler sig udfordret i indlæringen. På kan-
didatuddannelsen har køn samt vurdering af, hvor svært engelsk var på bache-
loruddannelsen indflydelse på, i hvor høj grad de studerende føler sig udfordret i 
indlæringen. Der er en større andel af mænd end kvinder, der føler sig udfordret 
mht. at tale engelsk. Blandt de, der synes, at engelsk på bacheloruddannelsen var 
svært eller meget svært, er andelen, der føler sig udfordret mht. at skrive engelsk 
større end blandt de, der fandt engelsk på bacheloruddannelsen ’let’ eller ’meget 
let’. 
 

3.6 Forskelle ved overgangen fra et uddannelsesniveau til et andet 
3.6.1 Vurdering af om engelsk på det nye uddannelsesniveau er en naturlig 

fortsættelse af engelsk på tidligere uddannelsesniveau 
Tabel  3-15 viser de studerendes svar på, om engelsk på deres nye uddannelses-
niveau opleves som en naturlig fortsættelse af engelsk på deres tidligere uddan-
nelsesniveau. Som det fremgår, svarer 15 % af de bachelorstuderende, at en-
gelsk på bacheloruddannelsen ’i høj grad’ er en naturlig fortsættelse af engelsk i 
gymnasiet, mens 48 % svarer, at det ’i nogen grad’ er en naturlig fortsættelse af 
folkeskolen. Til sammenligning svarer 45 % af de kandidatstuderende ’i høj 
grad’ og 42 % ’i nogen grad’. 
 
Tabellen viser således, at der er forskel mellem uddannelsesniveauerne mht. 
dette spørgsmål. Der ses endvidere en forskel på kandidatniveau mellem uddan-
nelsestyperne. Således svarer 62 % af de kandidatstuderende ved de almene en-
gelskuddannelser, at de ’i høj grad’ oplever kandidatuddannelsen som en natur-
lig fortsættelse af bacheloruddannelsen, mens 39 % af de kandidatstuderende 
ved kombinationsuddannelserne giver dette svar. 
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Tabel  3-15: Engelsk på nuværende niveau som naturlig fortsættelse af en-
gelsk på tidligere niveau. 

 Bachelorstuderende 
I hvilken grad oplever du generelt, 
at din bacheloruddannelse er en 
naturlig fortsættelse af din gymna-
siale uddannelse mht. engelsk? 

Kandidatstuderende 
I hvilken grad oplever du generelt, 
at din kandidatuddannelse er en 
naturlig fortsættelse af din bache-
loruddannelse mht. engelsk? 

 Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=58) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=171) 

I alt 
 
 
 

(n=229) 

Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=50) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=140) 

I alt 
 
 

 
(n= 190) 

I høj grad 10 % 17 % 15 % 62 % 39 % 45 % 
I nogen grad 60 % 44 % 48 % 26 % 47 % 42 % 
I mindre grad 21 % 34 % 31 % 8 % 13 % 12 % 
Slet ikke 9 % 5 % 6 % 4 % 1 % 2 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 

3.6.2 Vurdering af overgangen mellem uddannelsesniveau 
De studerende er blevet bedt om at vurdere, hvorvidt overgangen fra et uddan-
nelsesniveau til et andet har betydet, at de skal arbejde mere for at følge med i 
undervisningen.  

Som det fremgår af tabel  3-16 nedenfor, svarer 71 % af de bachelorstuderende, 
at de skal arbejde mere for at følge med i undervisningen på bachelorniveau. 
Blandt de kandidatstuderende er andelen, der svarer, at de skal arbejde mere for 
at følge med i undervisningen, mindre (53 %). Der kan også konstateres forskel-
le mellem uddannelsestyperne. Hvor 88 % af bachelorstuderende ved de almene 
engelskuddannelser svarer, at de skal arbejde mere for at følge med, er der 
blandt de bachelorstuderende ved kombinationsuddannelserne 66 %, der giver 
dette svar. På kandidatniveau er forholdet omvendt. Her er der flere ved kombi-
nationsuddannelserne (59 %) end ved de almene engelskuddannelser (38 %), der 
svarer, at de skal arbejde mere for at følge med. Det ses således af tabellen, at 
den største forskel mellem uddannelsesniveauerne er inden for de almene en-
gelskuddannelser.  
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Tabel  3-16: De studerendes vurdering af overgangen fra et niveau til et an-
det i forhold til, hvor meget de skal arbejde for at følge med i undervisnin-
gen 

 Bachelorstuderende 
Hvordan synes du generelt, at 
overgangen fra gymnasial ud-
dannelse til bacheloruddannelsen 
har været i forhold til, hvor me-
get du skal arbejde for at følge 
med i undervisningen vedr. en-
gelsk? 

Kandidatstuderende 
Hvordan synes du generelt, at 
overgangen fra bacheloruddan-
nelse til kandidatuddannelsen har 
været i forhold til, hvor meget du 
skal arbejde for at følge med i 
undervisningen vedr. engelsk? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=57) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=169) 

I alt 
 
 
 

(n=226) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=50) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=139) 

I alt 
 
 

 
(n=189) 

Jeg skal arbejde 
mindre for at følge 
med i undervisnin-
gen 
 

2 % 4 % 3 % 10 % 6 % 7 % 

Jeg skal hverken 
arbejde mindre eller 
mere for at følge 
med i undervisnin-
gen 
 

11 % 31 % 26 % 52 % 35 % 40 % 

Jeg skal arbejde 
mere for at følge 
med i undervisnin-
gen 

88 % 66 % 71 % 38 % 59 % 53 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
En videre analyse af data viser, at der blandt kandidaterne er en sammenhæng 
mellem, hvor man har sin bacheloruddannelse fra, og vurdering af, om man 
skulle arbejde mere eller mindre for at følge med i undervisningen vedr. en-
gelsk. Blandt de, der har deres bacheloruddannelse fra et andet institut, svarer 46 
%, at de skal arbejde mere for at følge med i undervisningen, mens det blandt 
de, der har en bachelorgrad fra et andet institut, er 55 %, der svarer, at de skal 
arbejde mere for at følge med i undervisningen. 
  

3.6.3 Forskelle mellem nuværende og tidligere niveau 
Nedenfor ses på, hvordan de studerende oplever forskellen på forventningerne 
på deres tidligere og nuværende uddannelsesniveau. De studerende er for hvert 
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 
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se på de største udfordringer, vises i tabellen, hvor stor en andel, der har svaret, 
at forventninger er højere på det nuværende niveau.  
 
Som tabel  3-17 viser, er det for de bachelorstuderende især i forhold til ’gram-
matisk korrekthed’ (87 %), ’skriftlig sproglig korrekthed’ (79 %) samt ’arbejds-
byrden’ (79 %), at der opleves større forventninger i forhold til engelsk på den 
gymnasiale uddannelse. ’Kendskab til fagspecifikke udtryk’ (75 %) og ’tekster-
nes sværhedsgrad’ (74 %) nævnes også af hovedparten af de bachelorstuderende 
som områder, hvor forventningerne er højere på bachelorniveau end på gymna-
sialt niveau.  
 
For de kandidatstuderendes vedkommende er det især ’arbejdsbyrden’ (69 %), 
’kendskab til fagspecifikke udtryk’ (68 %), og ’skriftlig sproglig korrekthed’ 
(60 %), der opleves som områder, hvor forventningerne er højere på kandidatni-
veau end på bachelorniveau. 
 
Sammenlignes uddannelsesniveauerne, viser tabel  3-17, at det for alle områder, 
på nær mængden af skriftlige opgaver, gælder, at der blandt de kandidatstude-
rende er en mindre andel, der oplever større forventninger på deres nuværende 
niveau end blandt bachelorstuderende. Den største forskel ses ved ’grammatisk 
korrekthed’, hvor 87 % af de bachelorstuderende svarer, at der er højere for-
ventninger på deres nuværende niveau, mens 55 % af de kandidatstuderende 
svarer, at der er højere forventninger på nuværende niveau. 
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Tabel  3-17: Forskellen på forventninger mellem engelsk på tidligere og nu-
værende uddannelsesniveau – andel, der svarer ’højere forventninger på nuværende 
niveau’ 

 Bachelorstuderende 
Hvordan oplever du forskellen 
på forventninger mellem en-
gelsk på din gymnasiale uddan-
nelse og engelsk på din bache-
loruddannelse? 

Kandidatstuderende 
Hvordan oplever du forskellen 
på forventninger mellem en-
gelsk på din bacheloruddannel-
se og engelsk på din kandidat-
uddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=58) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=170) 

I alt 
 
 
 

(n=238) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=50) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=139) 

I alt 
 
 

 
(n=189) 

Mundtlig sproglig 
korrekthed  

56 % 60 % 59 % 39 % 38 % 38 % 

Skriftlig sproglig kor-
rekthed  

85 % 78 % 79 % 48 % 64 % 60 % 

Grammatisk korrekt-
hed  

88 % 87 % 87 % 40 % 60 % 55 % 

Kendskab til fagspeci-
fikke udtryk  

72 % 77 % 75 % 74 % 66 % 68 % 

At tale engelsk i timer-
ne  

33 % 38 % 36 % 26 % 28 % 27 % 

Kendskab til engelsk-
sprogede områders 
historie, kultur og 
samfund 

60 % 54 % 55 % 51 % 37 % 41 % 

Teksternes sværheds-
grad  81 % 72 % 74 % 50 % 58 % 56 % 

Arbejdsbyrden  
 83 % 77 % 79 % 51 % 75 % 69 % 

Mængden af skriftlige 
opgaver  28 % 40 % 37 % 19 % 52 % 44 % 

 
Det fremgår endvidere af tabel  3-17, at der er forskelle mellem uddannelsesty-
perne, dog ses der flere forskelle på kandidatniveau.  
 
På bachelorniveau ses en forskel i forhold til mængden af skriftlige opgaver, 
hvor 28 % af de studerende ved de almene engelskuddannelser oplever højere 
forventninger mod 40 % blandt de studerende ved kombinationsuddannelserne.  
 
Blandt de kandidatstuderende er andelen, der oplever større forventninger mht. 
’sproglig korrekthed’, ’grammatisk korrekthed’, ’arbejdsbyrden’ samt ’mæng-
den af skriftlige opgaver’ højere blandt de studerende ved kombinationsuddan-
nelserne end ved de almene engelskuddannelser. Omvendt er der flere af de stu-
derende ved de almene engelskuddannelser, der oplever højere forventninger på 
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kandidatniveau, hvad angår kendskab til engelsksprogede områders kultur, hi-
storie og samfund, end blandt de studerende ved kombinationsuddannelserne.  
 
En videre analyse af data viser, at der for de bachelorstuderende er en sammen-
hæng mellem vurdering af kendskab til fagspecifikke udtryk og forældres ud-
dannelse. 63 % af de bachelorstuderende, hvis forældre begge har en lang eller 
mellemlang videregående uddannelse, oplever, at forventningerne er højere på 
bachelorniveau end på gymnasieniveau, mod henholdsvis 88 % og 79 % af de 
studerende, der har henholdsvis én eller ingen forældre med lang eller mellem-
lang videregående uddannelse.   
 
Der er også for de bachelorstuderende en tendens til, at de, der har en gymnasial 
uddannelse fra sproglig linje på det almene gymnasium, i mindre grad end de 
øvrige oplever, at der er højere forventninger på bachelorniveau mht. gramma-
tisk korrekthed. Hvor 80 % inden for denne gruppe oplever, at der er højere for-
ventninger på bacheloruddannelsen, er det over 95 % af de studerende, der har 
en baggrund fra stx matematisk linie, hhx, og htx, der oplever, at der er højere 
forventninger på bacheloruddannelsen mht. ’grammatisk korrekthed’. 
 
For de kandidatstuderendes vedkommende viser en videre analyse af data, at der 
er en sammenhæng mellem, om man oplever højere forventninger på kandidat-
niveau, og hvor man har taget sin bacheloruddannelse. Blandt dem, der har taget 
deres bacheloruddannelse på samme institut som deres kandidatuddannelse, sva-
rer 64 %, at de oplever større forventninger mht. skriftlig sproglig korrekthed, 
og 72 %, at de oplever større forventninger mht. arbejdsbyrden. Blandt dem, der 
har taget deres bacheloruddannelse ved et andet institut, er de tilsvarende andele 
42 % og 55 %.  

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

uddannelsesniveau til et andet 
De studerende er blevet bedt om at nævne tre af ovennævnte forhold, de har 
oplevet som de største positive forskelle mellem engelsk på det tidligere uddan-
nelsesniveau og det trin, de nu er på.  

Af tabel  3-18 fremgår det, at det blandt de bachelorstuderende er ’skriftlig 
sproglig korrekthed’ (54 %), ’grammatisk korrekthed’ (47 %) samt ’mundtlig 
sproglig korrekthed’ (43 %), der nævnes af flest som de største positive forskelle 
mellem engelsk på det gymnasiale niveau og engelsk på bachelorniveau. Ser 
man på de kandidatstuderende, er det ’kendskab til fagspecifikke udtryk’ (47 
%), ’skriftlig sproglig korrekthed’ (46 %), og ’teksternes sværhedsgrad’ (41 %), 
der nævnes af flest som de største positive forskelle mellem bachelorniveau og 
kandidatniveau.  
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Sammenlignes uddannelsesniveauerne, er de største forskelle, at ’mundtlig 
sproglig korrekthed’ og ’grammatisk korrekthed’ nævnes oftere af bachelorstu-
derende end af kandidatstuderende. Til gengæld er der blandt kandidatstuderen-
de en større andel, der fremhæver ’kendskab til fagspecifikke udtryk’.  
 

Tabel  3-18: Største positive forskelle mellem tidligere og nuværende uddan-
nelsesniveau – de studerende er blevet bedt om at sætte tre krydser 

 Bachelorstuderende 
Vælg de tre af ovennævnte 
forhold, du har oplevet som de 
største positive forskelle mel-
lem engelsk på din gymnasiale 
uddannelse og engelsk på din 
bacheloruddannelse. 

Kandidatstuderende 
Vælg de tre af ovennævnte 
forhold, du har oplevet som de 
største positive forskelle mel-
lem engelsk på din bachelor-
uddannelse og engelsk på din 
kandidatuddannelse. 

 Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
(n=54) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=154) 

I alt 
 
 
 

(n=208) 

Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
 (n=40) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=117) 

I alt 
 

 
 
(n=157) 

Mundtlig sproglig kor-
rekthed  

41 % 44 % 43 % 30 % 24 % 25 % 

Skriftlig sproglig kor-
rekthed  

61 % 52 % 54 % 28 % 53 % 46 % 

Grammatisk korrekthed  
 

43 % 49 % 47 % 8 % 26 % 22 % 

Kendskab til fagspeci-
fikke udtryk  

19 % 30 % 27 % 45 % 48 % 47 % 

At tale engelsk i timerne  
 

22 % 29 % 27 % 15 % 26 % 24 % 

Kendskab til engelsk-
sprogede områders kul-
tur, historie og samfund  

43 % 38 % 39 % 55 % 23 % 31 % 

Teksternes sværhedsgrad 
 26 % 27 % 27 % 68 % 32 % 41 % 

Arbejdsbyrden  
 13 % 10 % 11 % 18 % 19 % 18 % 

Mængden af skriftlige 
opgaver  19 % 15 % 16 % 13 % 26 % 23 % 

 

Ses på forskellene mellem uddannelsestyperne, fremgår det af tabellen, at 
’kendskab til fagspecifikke udtryk’ nævnes oftere af bachelorstuderende ved 
kombinationsuddannelserne end af bachelorstuderende ved de almene engelsk-
uddannelser.  
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De største forskelle mellem uddannelsestyperne ses på kandidatniveau. ’Sprog-
lig korrekthed’ nævnes af 53 % af de studerende ved kombinationsuddannelser-
ne mod 28 % af de studerende ved de almene engelskuddannelser, mens ’gram-
matisk korrekthed’ nævnes af 26 % af de studerende ved kombinationsuddan-
nelserne mod 8 % ved de almene engelskuddannelser. Hvad angår ’kendskab til 
engelsksprogede områders kultur, historie og samfund’ samt ’teksternes svær-
hedsgrad’, nævner henholdsvis 55 % og 68 % af de studerende ved de almene 
engelskuddannelser disse som de mest positive forskelle i forhold til bachelor-
uddannelsen. For de studerende ved kombinationsuddannelserne nævner hen-
holdsvis 23 % og 31 % disse forhold.   

I tabel  3-19 neden for vises de studerendes vurdering af det, de oplever som de 
mest negative forskelle mellem engelsk på det tidligere uddannelsesniveau og 
engelsk på deres nuværende uddannelsesniveau.  

Som det fremgår af tabellen, er det blandt de bachelorstuderende først og frem-
mest ’arbejdsbyrden’ (46 %), ’at tale engelsk i timerne’ (41 %), og ’mængden af 
skriftlige opgaver’ (40 %), der nævnes som de mest negative forskelle mellem 
engelsk på det gymnasiale niveau og engelsk på bachelorniveau.  

Ser man på de kandidatstuderende, er det ’mundtlig sproglig korrekthed’ (43 %), 
’arbejdsbyrden’ (41 %) og ’mængden af skriftlige opgaver’ (38 %), der nævnes. 
Endvidere nævnes ’at tale engelsk i timerne’ af 36 % af de studerende.  

Den største forskel mellem uddannelsesniveauerne er i forhold til ’mundtlig 
sproglig korrekthed’, hvor 43 % af kandidatstuderende nævner dette som en af 
de største negative forskelle mod 24 % af bachelorstuderende.  

Hvad angår uddannelsestype, er de største forskelle at finde på kandidatniveau. 
Mens henholdsvis 40 % og 56 % af de studerende ved de almene engelskuddan-
nelser nævner ’skriftlig sproglig korrekthed’ og ’mængden af skriftlige opgaver’ 
som de mest negative forskelle mellem bachelorniveau og kandidatniveau, er det 
henholdsvis 19 % og 34 % blandt de studerende ved kombinationsuddannelser-
ne, der nævner disse to forhold. En forskel mellem de to uddannelsestyper ses 
også i forhold til, hvor ofte ’arbejdsbyrden’ nævnes som en negativ forskel. 
Blandt de studerende ved de almene uddannelser er det 28 %, der nævner dette, 
mod 45 % ved kombinationsuddannelserne.  
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Tabel  3-19: Vælg de tre af ovennævnte forhold, du har oplevet som de stør-
ste negative forskelle mellem engelsk i folkeskolen og på din gymnasiale 
uddannelse 

 Bachelorstuderende 
Vælg de tre af ovennævnte 
forhold, du har oplevet som 
de største negative forskelle 
mellem engelsk på din gymna-
siale uddannelse og engelsk 
på din bacheloruddannelse. 

Kandidatstuderende 
Vælg de tre af ovennævnte 
forhold, du har oplevet som 
de største negative forskelle 
mellem engelsk på din bache-
loruddannelse og engelsk på 
din kandidatuddannelse. 

 Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
(n=46) 

Kombi-
nati-

onsud-
dannel-

ser 
(n=140) 

I alt 
 

 
 
 
(n=186) 

Almene 
en-

gelskud
dannel-

ser 
 (n=25) 

Kombi-
nati-

onsud-
dannel-

ser 
(n=101) 

I alt 
 
 
 
 

(n=126) 
Mundtlig sproglig kor-
rekthed  

22 % 24 % 24 % 48 % 42 % 43 % 

Skriftlig sproglig korrekt-
hed 

4 % 15 % 12 % 40 % 19 % 23 % 

Grammatisk korrekthed  
 

15 % 24 % 22 % 32 % 22 % 24 % 

Kendskab til fagspecifik-
ke udtryk  

22 % 24 % 24 % 20 % 22 % 21 % 

At tale engelsk i timerne  
 

41 % 41 % 41 % 44 % 34 % 36 % 

Kendskab til engelskspro-
gede områders kultur, 
historie og samfund 

24 % 21 % 22 % 16 % 24 % 22 % 

Teksternes sværhedsgrad  
 39 % 32 % 34 % 20 % 25 % 24 % 

Arbejdsbyrden  
 48 % 46 % 46 % 28 % 45 % 41 % 

Mængden af skriftlige 
opgaver  46 % 38 % 40 % 56 % 34 % 38 % 

 

I tabel  3-20 neden for sammenholdes de studerendes vurdering af, hvor de har 
oplevet de største forventninger med deres udpegning af de største positive og 
negative forskelle mellem de to niveauer.  
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Tabel  3-20: Højere forventninger på nuværende niveau, største positive og 
største negative forskelle 

 Bachelorstuderende 
 

Kandidatstuderende 
 

 Forven-
tninger 
højere  

(n=238) 

Positive 
forskel-

le 
 

(n=208) 

Negati-
ve for-
skelle 
 
(n=186) 

For-
vent-

ninger 
højere 

(n=189)  

Positive 
forskel-

le 
 

(n=157) 

Negati-
ve for-
skelle 
 
(n=126) 

Mundtlig sproglig kor-
rekthed  

59 % 43 % 24 % 38 % 25 % 43 % 

Skriftlig sproglig kor-
rekthed  

79 % 54 % 12 % 60 % 46 % 23 % 

Grammatisk korrekthed 
  

87 % 47 % 22 % 55 % 22 % 24 % 

Kendskab til fagspecifik-
ke udtryk  

75 % 27 % 24 % 68 % 47 % 21 % 

At tale engelsk i timerne  
 

36 % 27 % 41 % 27 % 24 % 36 % 

Kendskab til engelsk-
sprogede områders kul-
tur, historie og samfund  

55 % 39 % 22 % 41 % 31 % 22 % 

Teksternes sværhedsgrad 
  74 % 27 % 34 % 56 % 41 % 24 % 

Arbejdsbyrden  
 79 % 11 % 46 % 69 % 18 % 41 % 

Mængden af skriftlige 
opgaver  37 % 16 % 40 % 44 % 23 % 38 % 

 

For de bachelorstuderendes vedkommende fremgår det af tabellen, at ’gramma-
tisk korrekthed’, ’skriftlig sproglig korrekthed’, ’arbejdsbyrden’, ’kendskab til 
fagspecifikke udtryk’ samt ’teksternes sværhedsgrad’ er de forhold, hvor der ses 
størst forventningsforskel mellem det gymnasiale niveau og bachelorniveauet.  

Tabellen viser, at hvor skriftlig sproglig korrekthed opleves som positive for-
skelle mellem den gymnasiale uddannelse og bacheloruddannelsen, så opleves 
arbejdsbyrden som en negativ forskel; 46 % nævner den som negativ mod 11 %, 
der siger positiv. Tabellen viser også, at nogle af de forhold, der hyppigst ople-
ves som de mest negative ved overgangen til bacheloruddannelsen, at tale en-
gelsk i timerne og mængden af skriftlige opgaver, samtidig er blandt de forhold, 
hvor færrest oplever, at der er større forventninger på bachelorniveau.  

For de kandidatstuderendes vedkommende ses det, at ’skriftlig sproglig korrekt-
hed’ og ’grammatisk korrekthed’ er to af de forhold, hvor flest af de studerende 
oplever, at der er højere forventninger på kandidatstudiet end bachelorstudiet. 
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Samtidig opleves disse forskelle som positive, hvad disse forhold angår. Det ses 
også, at ’arbejdsbyrden’, som er det forhold, hvor flest af de kandidatstuderende 
oplever højere forventninger på kandidatniveau, også nævnes af en stor andel 
som en af de mest negative forskelle mellem bachelorniveau og kandidatniveau. 
 

3.6.5 Opsamling 
Analysen oven for viser, at andelen af kandidatstuderende, der oplever deres 
kandidatuddannelse som en naturlig fortsættelse af deres bacheloruddannelse, er 
større end andelene af de bachelorstuderende, der oplever deres bacheloruddan-
nelse som en naturlig fortsættelse af engelsk på deres gymnasiale uddannelse.  
 
Der ses endvidere på kandidatniveau en forskel mellem de almene engelskud-
dannelser og kombinationsuddannelserne, hvor en større andel af førstnævnte 
oplever deres uddannelse som en naturlig fortsættelse af deres bacheloruddan-
nelse. 
 
Resultaterne underbygges af svarene på spørgsmålet, om de studerende skal 
arbejde mere eller mindre for at følge med i undervisningen på deres nye uddan-
nelse. Andelen, der svarer, at de skal arbejde mere for at følge med, er større 
blandt bachelorstuderende end blandt kandidatstuderende. På bachelorniveau er 
andelen, der svarer, at de skal arbejde mere for at følge større blandt de stude-
rende ved de almene engelskuddannelser end ved kombinationsuddannelserne. 
På kandidatniveau er det omvendt.  
 
Analysen viser endvidere, at det for en række konkrete områder, på nær mæng-
den af skriftlige opgaver, gælder, at de bachelorstuderende i højere grad end de 
kandidatstuderende har mødt højere forventninger ved overgangen til deres nu-
værende uddannelsesniveau. Konkret er ’grammatisk korrekthed’, ’skriftlig 
sproglig korrekthed’, ’arbejdsbyrden’, ’kendskab til fagspecifikke udtryk’ samt 
’teksternes sværhedsgrad’ de områder, der hyppigst nævnes af de studerende 
som områder, hvor der er højere forventninger på bacheloruddannelsen.  
 
Ved overgangen til kandidatuddannelsen er det ’arbejdsbyrden’, ’kendskab til 
fagspecifikke udtryk’ og ’skriftlig sproglig korrekthed’, der hyppigst nævnes. 
Der kan endvidere på kandidatniveau konstateres forskelle mellem de almene 
engelskuddannelser og kombinationsuddannelserne mht., hvilke områder de 
studerende oplever større forventninger på.  
 
I afsnittet fremgår det endvidere, at nogle af de områder, hvor der opleves den 
største forskel mht. forventninger, samtidig nævnes hyppigst som de mest posi-
tive forskelle ved overgangen fra et niveau til et andet.     
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3.7 Viden om engelsk 
I dette afsnit fokuseres på de studerendes oplevelse af underviserens viden om 
mål for engelsk på det foregående uddannelsesniveau. Det skal her understreges, 
at det er de studerendes subjektive vurdering af undervisernes viden om det fo-
regående niveau, der belyses, og ikke undervisernes aktuelle viden. Dernæst 
fokuseres på de studerendes oplevelse af, hvordan underviserne har indhentet 
information om de studerendes faglige niveau ved starten af uddannelsen. Ende-
lig ses der i afsnittet på de studerendes kendskab til bekendtgørelsen for engelsk 
på deres nuværende niveau. 

3.7.1 Underviserens viden om mål for engelsk på tidligere uddannelsesniveau 
De studerende er først blevet bedt om at vurdere, hvor meget viden deres en-
gelskundervisere har om mål for engelsk i gymnasiet og engelsk på bachelorud-
dannelsen. Som det fremgår af tabel  3-21, mener 16 % af de bachelorstuderende, 
at deres engelskundervisere har megen viden om mål for engelsk på det gymna-
siale niveau. 50 % mener, at de har nogen viden. Blandt de kandidatstuderende 
mener 34 %, at deres undervisere har megen viden om mål for engelsk på bache-
loruddannelsen, og 50 % mener, at de har ’nogen viden’. Der kan således kon-
stateres en forskel mellem niveauerne, idet der er flere blandt de kandidatstude-
rende, der vurderer, at deres undervisere har viden om mål for engelsk på det 
foregående niveau. Dette kan skyldes, at en stor del af underviserne på kandi-
datuddannelserne også underviser på bachelorniveau. 

Tabel  3-21: De studerendes vurdering af engelskundervisernes viden om 
mål for engelsk 

 Bachelorstuderende 
Hvor meget viden oplever du gene-
relt, at dine engelskundervisere på 
din bacheloruddannelse har om mål 
for engelsk på det gymnasiale ni-
veau?  

Kandidatstuderende 
Hvor meget viden oplever du gene-
relt, at dine engelskundervisere på 
kandidatuddannelsen har om mål 
for engelsk på bacheloruddannel-
sen? 

 Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=56) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=166) 

I alt 
 
 
 

(n=222) 

Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=48) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=136) 

I alt 
 
 
 
(n=184) 

Megen viden  
 

16 % 16 % 16 % 50 % 28 % 34 % 

Nogen viden 
 

61 % 46 % 50 % 38 % 54 % 50 % 

Begrænset 
viden 

20 % 31 % 28 % 8 % 16 % 14 % 

Ingen viden 
 

4 % 7 % 6 % 4 % 2 % 3 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Sammenlignes uddannelsestyperne, fremgår det af tabellen, at de studerende på 
de almene engelskuddannelser i højere grad end studerende ved kombinations-
uddannelserne vurderer, at deres underviser har viden om mål for engelsk på 
foregående niveau. På bachelorniveau svarer 61 % ved de almene engelskud-
dannelser ’nogen viden’ om mål for engelsk på det gymnasiale niveau. Til sam-
menligning er det 46 % ved kombinationsuddannelserne, der svarer dette. På 
kandidatniveau svarer 50 % af de studerende ved de almene engelskuddannelser, 
at deres undervisere har ’megen viden’ om mål for engelsk på bacheloruddan-
nelsen mod 28 % af de studerende ved kombinationsuddannelserne. 

De studerende er blevet spurgt om, hvordan de har oplevet, at deres nuværende 
underviser har indhentet viden om mål for engelsk på det tidligere niveau. Som 
det fremgår af tabel  3-22 nedenfor, svarer 67 % af de studerende på bachelorni-
veau, at de ikke har oplevet, at deres undervisere har indhentet viden om mål for 
engelsk på det gymnasiale niveau. Ser man på kandidatniveau, er det 32 %, der 
siger, at de ikke oplever, at deres underviser har indhentet viden om mål for en-
gelsk på bachelorniveau. Forskellen mellem bachelor- og kandidatniveau kan 
bl.a. skyldes, at en stor andel af underviserne på kandidatniveau også underviser 
på bachelorniveau. 
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Tabel  3-22: Oplevelse af nuværende engelsklærers viden om mål for en-
gelsk på tidligere uddannelsesniveau? 

 Bachelorstuderende 
Hvordan har du oplevet, at 
dine engelskundervisere har 
fået viden om mål for engelsk 
på det gymnasiale niveau? 

Kandidatstuderende 
Hvordan har du oplevet, at 
dine engelskundervisere har 
fået viden om mål for engelsk 
på bacheloruddannelsen? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=64) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=168) 

I alt 
 
 

 
(n=232) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=47) 

Kombi-
nation-
suddan-
nelser 

(n=135) 

I alt 
 
 

 
(n=182) 

Vi har talt om, hvordan 
det var at have engelsk 
på det tidligere niveau 
med en eller flere af 
vores undervisere i for-
bindelse med undervis-
ningen 
 

36 % 18 % 23 % 9 % 16 % 14 % 

Jeg har uformelt talt med 
min underviser om det 
 

7 % 4 % 5 % 6 % 5 % 5 % 

Jeg har ikke oplevet, at 
min underviser har ind-
hentet viden om engelsk-
undervisningen på tidli-
gere niveau 
 

56 % 71 % 67 % 26 % 34 % 32 % 

En eller flere af mine 
undervisere underviser 
også på bachelorniveau 

   64 % 60 % 61 % 

 Procenterne summerer ikke til 100, da respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar. 

Sammenlignes uddannelsestyperne, ses det, at der på bachelorniveau er flere på 
den almene engelskuddannelse (36 %) end på kombinationsuddannelserne 
(18 %), der svarer, at de i forbindelse med undervisningen har talt med deres 
underviser om at have engelsk på det gymnasiale niveau. 

De studerende er endvidere blevet spurgt om, på hvilke måder de har oplevet, at 
deres engelskundervisere har indhentet viden om deres faglige standpunkt, da de 
startede på deres nuværende uddannelse.  

Som det fremgår af tabel  3-23 nedenfor, svarer 76 % af bachelorstuderende og 
81 % af kandidatstuderende, at de ikke har oplevet, at deres engelskundervisere 
har indhentet viden om deres faglige niveau, da de startede på henholdsvis ba-
cheloruddannelsen og kandidatuddannelsen. Det fremgår endvidere, at 13 % af 
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de bachelorstuderende har haft en prøve i engelsk, da de startede på bachelorud-
dannelsen, 5 % har haft en planlagt samtale med en underviser og 4 % en ufor-
mel samtale. For de kandidatstuderendes vedkommende har 5 % haft en prøve i 
engelsk, 5 % har haft en planlagt samtale, og 6 % har haft en uformel samtale. 

Sammenlignes uddannelsestyperne, fremgår det af tabel  3-23, at bachelorstude-
rende ved de almene engelskuddannelser i højere grad end bachelorstuderende 
ved kombinationsuddannelserne, har oplevet, at undervisere har indhentet viden 
om deres faglige niveau ved starten af uddannelsen. Blandt bachelorstuderende 
ved de almene engelskuddannelser har 26 % haft en prøve, mens 17 % har haft 
systematisk planlagte samtaler. For bachelorstuderende ved kombinationsud-
dannelserne har 9 % fået en prøve, og 1 % har haft en planlagt individuel samta-
le.  

På kandidatniveauet kan også ses en forskel mellem de almene engelskuddan-
nelser og kombinationsuddannelserne. Hvor 18 % af førstnævnte har haft en 
uformel samtale med deres engelskunderviser om deres faglige niveau, svarer 
2 % af de kandidatstuderende ved kombinationsuddannelserne, at de har haft en 
sådan samtale.  
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Tabel  3-23: På hvilke måder har engelsklærerne indhentet viden om dit 
faglige standpunkt i engelsk? 

 Bachelorstuderende 
På hvilke måder har du ople-
vet, at dine engelskundervisere 
har indhentet viden om dit 
faglige standpunkt i engelsk, 
da du startede på din bache-
loruddannelse? 

Kandidatstuderende 
På hvilke måder har du ople-
vet, at dine engelskundervisere 
har indhentet viden om dit 
faglige standpunkt i engelsk, 
da du startede på din kandi-
datuddannelse? 

 Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=65) 

Kombi-
nation-
suddan-
nelser 

(n=170) 

I alt 
 
 

 
(n=235) 

Almene 
engelsk-
uddan-
nelser 
(n=49) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelser 

(n=138) 

I alt 
 
 
 
(n=187) 

På et eller flere kurser 
vedr. engelsk fik vi en 
prøve i engelsk, da jeg 
startede på uddannelsen  
 

26 % 9 % 13 % 2 % 6 % 5 % 

Vi har alle sammen med 
en eller flere af vores 
undervisere haft systema-
tisk planlagte individuel-
le samtaler 
 

17 % 1 % 5 % 0 % 7 % 5 % 

Jeg har haft en uformel 
samtale med en eller 
flere af mine undervisere 
herom 
 

7 % 2 % 4 % 18 % 2 % 6 % 

Jeg har ikke oplevet, at 
nogle af mine undervise-
re har indhentet viden om 
mit faglige standpunkt 
mht. engelsk, da jeg 
startede på min bachelor-
uddannelse 

57 % 82 % 76 % 80 % 81 % 81 % 

 
3.7.2 Kendskab til studieordningen for engelsk 

I denne sidste sektion ses på de studerendes kendskab til studieordningen for 
deres uddannelse.  

Som det fremgår af tabel  3-24 nedenfor, svarer 70 % af de studerende på bache-
lorniveau, at de kender studieordningen for deres bacheloruddannelse, mens 
81 % af de studerende på kandidatniveau svarer, at de kender studieordningen 
for deres kandidatuddannelse. Der er således, når man sammenligner uddannel-
sesniveauerne, en større andel blandt kandidaterne, der svarer, at de kender stu-
dieordningen.  
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Tabel  3-24: Kendskab til studieordningen 
 Bachelorstuderende 

Kender du studieordningen for din 
bacheloruddannelse? 

Kandidatstuderende 
Kender du studieordningen for din 
kandidatuddannelse? 

 Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=59) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=167) 

I alt 
 
 
 

(n=226) 

Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=48) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=140) 

I alt 
 
 
 
(n=188) 

Ja 73 % 68 % 70 % 83 % 80 % 81 % 
Nej 27 % 32 % 31 % 17 % 20 % 19 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

I tabel  3-25 ses det, at 70 % af de bachelorstuderende svarer, at de er blevet præ-
senteret for studieordningen i forbindelse med undervisningen. Blandt de kandi-
datstuderende er det 51 %, der er blevet præsenteret for studieordningen i for-
bindelse med undervisningen. Sammenlignes uddannelsestyperne, fremgår det 
af tabellen, at 83 % af bachelorstuderende på de almene engelskuddannelser er 
blevet præsenteret for studieordningen i forbindelse med undervisningen mod 
65 % på kombinationsuddannelserne. For kandidaternes vedkommende er 38 % 
af de studerende ved de almene uddannelser og 56 % af de studerende ved kom-
binationsuddannelserne blevet præsenteret for studieordningen i forbindelse med 
undervisningen.   

Tabel  3-25: Er du i forbindelse med undervisningen blevet præsenteret for 
studieordningen? 

 Bachelorstuderende 
Er du i forbindelse med undervisnin-
gen blevet præsenteret for studieord-
ningen? 

Kandidatstuderende 
Er du i forbindelse med undervisnin-
gen blevet præsenteret for studieord-
ningen? 

 Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=59) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=166) 

I alt 
 
 
 

(n=225) 

Almene 
engelsk-

uddannel-
ser 

(n=48) 

Kombina-
tionsud-

dannelser 
 

(n=140) 

I alt 
 
 
 
(n=188) 

Ja 83 % 65 % 70 % 38 % 56 % 51 % 
Nej 17 % 36 % 31 % 63 % 44 % 49 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Til spørgsmålet om de studerende er blevet præsenteret for kompetencemål for 
de engelskfaglige discipliner i forbindelse med undervisningen, svarer 55 % af 
de bachelorstuderende ’ja’, mens 43 % af de kandidatstuderende svarer ’ja’. På 
kandidatniveau er der forskel mellem de almene engelskuddannelser, hvor 15 % 
svarer ’ja’, og kombinationsuddannelserne, hvor 53 % svarer ’ja’. 
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3.7.3 Opsamling 
Analysen viser, at andelen af studerende, der vurderer, at deres undervisere har 
viden om mål for engelsk på det foregående uddannelsesniveau er højere på 
kandidatniveau end på bachelorniveau. Dette skal ses i den kontekst, at en stor 
del af de studerende på kandidatniveau svarer, at deres undervisere også under-
viser på bachelorniveau. Endvidere er der en forskel mellem de almene engelsk-
uddannelser og kombinationsuddannelserne, idet de studerende ved førstnævnte, 
i højere grad svarer, at deres undervisere har ’megen viden’ om mål for engelsk 
på bachelorniveau.  

Analysen viser, at der er en større andel af de studerende på bacheloruddannel-
sen end på kandidatuddannelsen, der har oplevet, at deres undervisere har ind-
hentet information om deres faglige standpunkt ved starten af uddannelsen. 
Endvidere ses det, at det af andelen af studerende, der har svaret dette er større 
ved de almene engelskuddannelser end ved kombinationsuddannelserne. 

Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at størstedelen af de studerende kender 
studieordningen. Andelen, der er blevet præsenteret for studieordningen i for-
bindelse med undervisningen er højere på bachelorniveau end på kandidatni-
veau.  
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4. METODE 

I dette kapitel beskrives metoden for dataindsamlingen, herunder foretages end-
videre en frafaldsanalyse. Indledningsvis følger en nærmere beskrivelse af re-
spondenterne. 

4.1 Beskrivelse af undersøgelsens respondenter  
I det følgende afsnit gives en kort beskrivelse af undersøgelsens respondenter. 
Der fokuseres på køn, alder, forældres uddannelse og forældres fødested samt 
uddannelsesmæssig baggrund. Variablerne, der er beskrevet i dette afsnit, er 
benyttet som baggrundsvariabler i forbindelse med dataanalysen. 
 

4.1.1 Bachelorstuderende 
Som det fremgår af tabellen nedenfor, er 73 % af respondenterne kvinder. Den 
følgende tabel viser, at 68 % af respondenterne på bachelorniveau er mellem 21 
og 23 år. Endvidere fremgår det, at der er en større andel af ’ældre’ studerende 
på kombinationsuddannelserne. Der ses ikke forskelle mht. forældres uddannel-
se. Heller ikke med hensyn til forældrenes fødested er der forskel mellem de 
studerende ved de almene engelskuddannelser og kombinationsuddannelserne. 
Ser man på den adgangsgivende eksamen, er der en større andel på kombinati-
onsuddannelserne, der har en baggrund fra hhx. 

Tabel  4-1: Køn - bachelorstuderende 
 Almen 

engelsk-
uddannelse 

(n= 66) 

Kombinations-
uddannelse 

 
(n= 190) 

I alt 
 
 

(n= 256) 
Kvinde 68 % 74 % 73 % 
Mand 32 % 26 % 27 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 
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Tabel  4-2: Alder - bachelorstuderende 
 Almen engelskud-

dannelse 
(n=63 ) 

Kombinations-
uddannelse 

(n=183) 

I alt 
(n= 246) 

Under 20 6 % 7 % 7 % 
21-23 78 % 65 % 68 % 
24-27 11 % 23 % 20 % 
28-31 3 % 4 % 4 % 
Ældre end 31 2 % 2 % 2 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel  4-3: Hvilken uddannelse har dine forældre? - bachelorstuderende 
 Moder Fader 
 Almen 

engelsk-
uddan-
nelse 

 
(n= 66) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelse 

 
(n= 188) 

I alt 
 
 
 

(n= 254) 

Almen 
engelsk-
uddan-
nelse 

 
(n= 65) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelse 

 
(n= 187) 

I alt 
 
 
 
 

(n= 252) 
Grundskoleuddan-
nelse 

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

Ungdomsuddannelse 6 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 
Kort videregående 
uddannelse  

20 % 16 % 17 % 11 % 11 % 11 % 

Erhvervsfaglig ud-
dannelse  

14 % 22 % 20 % 23 % 30 % 28 % 

Mellemlang videre-
gående uddannelse 

27 % 35 % 33 % 11 % 15 % 14 % 

Lang videregående 
uddannelse 

15 % 8 % 10 % 29 % 27 % 28 % 

Ved ikke 2 % 2 % 2 % 9 % 4 % 6 % 
 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel  4-4: Hvor er dine forældre født? - bachelorstuderende 
 Almen engelskud-

dannelse 
(n= 66) 

Kombinations-
uddannelse 
(n= 190) 

I alt 
 

(n= 256) 
Begge mine forældre er født i Danmark 79 % 86 % 84 % 
En af mine forældre er født i et andet 
land end Danmark 

9 % 6 % 7 % 

Begge mine forældre er født i et andet 
land end Danmark 

12 % 7 % 9 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 
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Tabel  4-5: Adgangsgivende eksamen 
 Almen engelsk-

uddannelse 
(n=66 ) 

Kombinations-
uddannelse 

(n=190) 

I alt 
(n= 256) 

Det almene gymnasium – sproglig linje 62 % 54 % 56 % 
Det almene gymnasium – matematisk 
linje 

27 % 16 % 19 % 

HHX 8 % 28 % 23 % 
HTX 3 % 2 % 2 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel  4-6: Afsluttende niveau i engelsk 
 Almen engelskud-

dannelse 
(n=65 ) 

Kombinations-
uddannelse 
(n=189 ) 

I alt 
 

(n= 254) 
B-niveau 8 % 12 % 11 % 
A-niveau 92 % 88 % 89 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel  4-7: Hvilket karaktergennemsnit opnåede du på din gymnasiale ud-
dannelse? 

 Almen engelsk-
uddannelse 

(n= 64) 

Kombinations-
uddannelse 
(n= 185) 

I alt 
 

(n=249) 
Under 8 23 % 25 % 25 % 
    
8 – 8,9 52 % 51 % 51 % 
    
9 eller derover 25 % 24 % 25 % 
    
I alt 100 % 100 % 100 % 
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Tabel  4-8: Vurder hvor let eller svært engelsk på din gymnasiale uddannel-
se var i forhold til dit eget faglige niveau 

 Almen engelsk-
uddannelse 

(n= 64) 

Kombinations-
uddannelse 
(n= 184) 

I alt 
 

(n=248) 
Meget let 20 % 8 % 11 % 
    
Lidt let 35 % 29 % 31 % 
    
Passende 42 % 58 % 54 % 
    
Lidt svært 3 % 5 % 4 % 
    
Meget svært 0 % 0 % 0 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

 

4.1.2 Kandidatstuderende 
Som det fremgår, er 76 % af respondenterne kvinder. Der er endvidere en for-
skel mellem kombinationsuddannelserne og de almene uddannelser, idet der er 
flest kvinder blandt respondenterne på førstnævnte uddannelsestype. Mht. alder 
er 67 % mellem 24 og 27 år. Der er ikke forskelle mellem de to uddannelsesty-
per. Der synes heller ikke at være forskel mht. forældrenes uddannelse. Derimod 
er der flere af respondenterne ved kombinationsuddannelserne, hvis forældre er 
født i udlandet. 
 

Tabel  4-9: Køn - kandidatstuderende 
 Almen engelskud-

dannelse 
(n=52) 

Kombinations-
uddannelse 
(n= 155) 

I alt 
 

(n=207) 
Kvinde 67 % 79 % 76 % 
Mand 33 % 21 % 24 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 

 

Tabel  4-10: Alder - kandidatstuderende 
 Almen engelsk-

uddannelse 
(n= 81) 

Kombinations-
uddannelse 

(n=120) 

I alt 
 

(n= 201) 
21-23 4 % 5 % 5 % 
24-27 63 % 69 % 67 % 
28-31 26 % 18 % 20 % 
Ældre end 31 8 % 8 % 8 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 
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Tabel  4-11: Hvilken uddannelse har dine forældre? - kandidatstuderende 
 Moders uddannelse Faders uddannelse 
 Almen 

engelsk-
uddan-
nelse 

 
(n= 52) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelse 

 
(n= 155) 

I alt 
 
 
 
 

(n=207) 

Almen 
en-

gelskud
dannel-

se 
(n= 82) 

Kombi-
nations-
uddan-
nelse 

 
(n= 123) 

I alt 
 
 
 
 

(n= 205) 
Grundskoleuddannelse 17 % 15 % 16 % 15 % 9 % 11 % 
Ungdomsuddannelse 0 % 6 % 4 % 2 % 3 % 2 % 
Kort videregående 
uddannelse  

15 % 15 % 15 % 8 % 13 % 12 % 

Erhvervsfaglig uddan-
nelse  

15 % 16 % 16 % 19 % 26 % 24 % 

Mellemlang videregå-
ende uddannelse 

29 % 30 % 30 % 10 % 14 % 13 % 

Lang videregående 
uddannelse 

21 % 16 % 17 % 40 % 31 % 33 % 

Ved ikke 2 % 3 % 2 % 6 % 5 % 5 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

Tabel  4-12: Hvor er dine forældre født? - kandidatstuderende 
 Almen engelsk-

uddannelse 
(n= 52) 

Kombinations-
uddannelse 
(n= 155) 

I alt 
 

(n= 207) 
Begge mine forældre er født i Danmark 89 % 78 % 81 % 
En af mine forældre er født i et andet land 
end Danmark 

6 % 7 % 7 % 

Begge mine forældre er født i et andet 
land end Danmark 

6 % 15 % 13 % 

I alt 100 % 100 % 100 % 
 

Tabel  4-13: Vurder hvor let eller svært engelsk på din bacheloruddannelse 
var i forhold til dit eget faglige niveau. 
 Almen en-

gelskuddan-
nelse 

(n= 52) 

Kombinations-
uddannelse 

 
(n= 151) 

I alt 
 
 

(n=203) 
Meget let 2 % 3 % 3 % 
Lidt let 12 % 25 % 21 % 
Passende  71 % 56 % 60 % 
Lidt svært  12 % 15 % 14 % 
Meget svært 4 % 1 % 2 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 
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4.2 Den metodiske tilgang 

Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ undersøgelse blandt 1. års ba-
chelorstuderende og 1. års kandidatstuderende ved engelskuddannelser eller 
uddannelser, hvor engelsk indgår som et delelement af studiet. 

4.2.1 Pilottest 
Som forberedelse til undersøgelsen er der gennemført pilottest af spørgeskemaet 
for studerende ved bacheloruddannelsen såvel som ved kandidatuddannelsen. 
Formålet med pilottesten har været dels at teste spørgeskemaet, dels at afprøve 
dataindsamlingsmetoden.  

Pilottesten blev gennemført på to af de uddannelsesinstitutioner, der indgår i 
undersøgelsen; Afdeling for Engelsk ved Institut for Sprog, Litteratur og Kultur 
på Århus Universitet og Handelshøjskolen i Århus. Uddannelserne blev kontak-
tet med henblik på at få oplyst e-mailadresser på bachelor- og kandidatstuderen-
de. De studerende blev herefter kontaktet pr. e-mail og opfordret til at udfylde 
spørgeskemaet på Internettet, hvortil der kunne fås adgang ved hjælp af et pass-
word. Denne fremgangsmåde blev valgt, da det oprindeligt var planen at gen-
nemføre selve dataindsamlingen pr. e-mail og Internet. 

Da svarprocenten på pilottesten viste sig at være lav, og da især de kandidatstu-
derende var svære at få kontakt til via mail, blev pilottesten suppleret med ’on-
location’ interview med studerende. 

På baggrund af pilottesten blev der foretaget justeringer af spørgeskemaet. End-
videre blev der foretaget ændring i forhold til den oprindeligt planlagte dataind-
samlingsmetode. 

4.2.2 Spørgeskemaundersøgelse 
Målgruppen for undersøgelsen er 1. års studerende på bacheloruddannelser og 
kandidatuddannelser, der enten har engelsk som hovedelement, eller hvor en-
gelsk indgår som et delelement af uddannelsen. 

EVA har via uddannelsesinstitutionerne tilvejebragt personnumre på alle rele-
vante studerende; 1.790 bachelorstuderende og 555 kandidatstuderende, dvs. i 
alt 2.345. Gennem CPR-registret er der fremskaffet adresser på de studerende. 
På denne baggrund blev der etableret en stikprøveramme på i alt 1.865 stude-
rende, herunder 1.424 bachelorstuderende og 436 kandidatstuderende. Udfaldet i 
populationen skyldtes, at der på 437 studerende hverken kunne findes navn eller 
adresse, at der ikke kunne findes adresse på 38 studerende, og at der var oplyst i 
alt 8 ugyldige CPR-numre.  
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Blandt de bachelorstuderende er der udtaget en simpel tilfældig stikprøve på 
600. For de kandidatstuderendes vedkommende blev der gennemført en totalun-
dersøgelse. Den samlede stikprøve for undersøgelsen er således 1.036 studeren-
de. Data vedrørende stikprøven er præsenteret i tabellen nedenfor. 

Tabel  4-14: Stikprøve 
 Undersøgel-

sespopula-
tion 

 

Stikprøve-
ramme 

Stikprøve 
 

Stikprøve i 
pct. af po-
pulation 

Stikprøve i 
pct. af stik-

prøveramme 

Bachelorniveau      
Almen engelsk-
uddannelse 

502 401 184 37 % 46 % 

Kombinations-
uddannelse 

1.288 1.023 416 32 % 41 % 

Kandidatniveau      
Almen engelsk-
uddannelse 

188 143 143 76 % 100 % 

Kombinations-
uddannelse 

367 293 
 

293 80 % 100 % 

I alt 2.345 1.865 1.036 44 % 56 % 
 

Deltagerne i undersøgelsen er blevet kontaktet i tre omgange pr. brev. Ved de 
første to henvendelser blev de studerende opfordret til at besvare spørgeskemaet 
på Internettet og fik hertil oplyst et password. For at højne svarprocenten blev 
der udsendt et tredje brev, hvori var vedlagt et trykt spørgeskema. Samtidig blev 
svarfristen forlænget. 

Ved undersøgelsens afslutning er der indkommet i alt 303 besvarelser fra bache-
lorstuderende og 251 besvarelser fra kandidatstuderende. Som beskrevet i tabel-
len neden for giver det en bruttosvarprocent på henholdsvis 51 og 57.  

Tabel  4-15: Bruttosvarprocent 
 Stikprøve 

 
Besvarelser Bruttosvar-

procent 
 

Bachelorniveau    
Almen engelsk-
uddannelse 

184 89 48 % 

Kombinations-
uddannelse 

416 214 51 % 

Kandidatniveau    
Almen engelsk-
uddannelse 

143 85 59 % 

Kombinations-
uddannelse 

293 166 57 % 

I alt 1036 554 53 % 
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4.2.3 Bortfalds- og frafaldsanalyse 
Som det ses i tabel  4-16 nedenfor, er der derudover et vist bortfald i stikprøven 
på grund af forkerte adresser (i alt 18) og et antal personer (i alt 11), der har 
meddelt NIRAS Konsulenterne pr. telefon eller mail, at de ikke tilhører mål-
gruppen. Det har drejet sig om personer, der har en uddannelsesmæssig bag-
grund fra udlandet, enten fordi de er gæstestuderende, eller fordi de er startet på 
en videregående uddannelse efter at have taget adgangsgivende uddannelse i 
udlandet. Det er sandsynligt, at denne gruppe er større end angivet her både i 
populationen og i stikprøven, da personer, der ikke falder ind i målgruppen, ofte 
er mindre tilbøjelige til at indsende svar eller tage kontakt til analysefirmaet. 

Hertil kommer 4 besvarelser fra kandidatstuderende og 9 besvarelser fra bache-
lorstuderende, der er kommet ind efter databehandlingens start. 
 

Tabel  4-16: Bortfald 
 Bachelorstuderende Kandidatstuderende I alt 
 Almen en-

gelskuddan-
nelse 

Kombinati-
onsuddan-

nelse 

Almen en-
gelskuddan-

nelse 

Kombinati-
onsuddan-

nelse 

 

Stikprøve 184 416 143 293 1.036 
Dublet  1   1 
Ikke i mål-
gruppe 

2 2 2 5 11 

Forkert 
adresse 

2 6 5 5 18 

Rest 180 407 136 283 1006 
Indkomne 
besvarelser 

89 214 85 166 554 

 

Der er derudover indlagt et filter i forbindelse med dataindsamlingen for at sik-
re, at det er den rette målgruppe, der repræsenteres i undersøgelsen. I forbindelse 
med undersøgelsen blandt 1. års bachelorstuderende er alle, der ikke har en bag-
grund fra det almene gymnasium, hhx eller htx sorteret fra. Endvidere er de stu-
derende blevet stillet et spørgsmål om, hvorvidt de har været aktive på engelsk-
delen af deres studium, siden de startede på bacheloruddannelsen. De, der har 
svaret nej til dette, er også filtreret fra i databehandlingen. Hvad angår undersø-
gelsen blandt 1. års kandidatstuderende, er der her anvendt et tilsvarende filter 
med henblik på at sortere dem fra, der ikke har været aktive på studiet.  
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Tabel  4-17: Datagrundlag for undersøgelsen 
 Bachelorstuderende Kandidatstuderende I alt 
 Almen 

engelskud-
dannelse 

Kombinati-
onsuddan-

nelse 

Almen 
engelskud-
dannelse 

Kombinati-
onsuddan-

nelse 

 

Indkomne besva-
relser 

89 214 85 166 554 

Ikke gymnasial 
baggrund 

15 17   32 

Ikke aktiv på 
engelskdelen af 
studiet siden de 
startede på nuvæ-
rende uddannel-
sesniveau 

6 7 32 8 53 

Ikke i målgruppe 2  1 2 5 
I alt 66 190 52 155 464 

 

Som det fremgår af tabellen, er en særlig stor andel af de kandidatstuderende 
ved de almene engelskuddannelser filtreret fra i undersøgelsen på baggrund af, 
at de ikke har været aktive på engelskdelen af deres studium. Dette hænger 
sammen med, at en stor andel af de studerende på cand.mag.-studierne tager et 
sidefag efter bacheloruddannelsen.  

I tabel  4-18 neden for sammenholdes fordelingen i populationen med svarforde-
lingen i undersøgelsens datagrundlag mht. uddannelsesinstitution. Som det 
fremgår af tabellen, kan der ikke konstateres store skævheder i datagrundlaget, 
hverken for bachelorstuderende eller for kandidatstuderende. En Chi square test 
viser, at datagrundlaget ikke afviger signifikant fra populationsfordelingen. Det 
skal bemærkes her, at sammenligningen mellem population og datagrundlag i 
såvel tabel 4-15 som tabel 4-16 foretages på baggrund af det samlede antal be-
svarelser. 

Tabel  4-18: Frafaldsanalyse – fordelt efter uddannelsesinstitution 
 Bachelorstuderende Kandidatstuderende 
 Population 

(N=1790) 
Besvarelser 

(n=303) 
Population 
(N=555) 

Besvarelser 
(n=251) 

AU 8 % 9 % 7 % 4 % 
HIH Herning 4 % 4 %   
HH København 29 % 27 % 39 % 39 % 
HH Århus 18 % 20 % 10 % 11 % 
KU 12 % 11 % 15 % 17 % 
RUC 2 % 1 % 1 % 1 % 
HH Slagelse 4 % 5 %   
SDU 18 % 14 % 18 % 16 % 
ÅU 7 % 9 % 11 % 12 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Som det fremgår af tabel  4-19 nedenfor, er andelen af kvinder større i data-
grundlaget end i populationen. En t-test viser imidlertid, at forskellen ikke er 
statistisk signifikant. 

Tabel  4-19: Frafaldsanalyse – fordelt efter køn 
 Bachelorstuderende Kandidatstuderende 
 Population 

(N=1790) 
Besvarelser 

(n=303) 
Population 
(N=555) 

Besvarelser 
(n=251) 

Kvinder 68 % 72 % 72 % 75 % 
Mænd 32 % 28 % 28 % 25 % 
I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Samlet kan det konkluderes, at der ikke er skævheder i datagrundlaget mht. ud-
dannelsesinstitution og køn. 

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

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 3-3 og 3-14) angivet det største antal besvarelser for de va-
riabler, der indgår i tabellen. 

4.2.5 Vurdering af fremgangsmåden 
Pilotundersøgelsen har vist sig at være nyttig både i relation til revision af spør-
geskemaet og i relation til dataindsamlingsmetoden.  

Som resultat af pilotundersøgelsen er der foretaget enkelte ændringer i spørge-
skemaet på baggrund af de studerendes kommentarer. Der er endvidere foretaget 
ændring i dataindsamlingsmetoden, da det viste sig, at svarprocenten ikke var 
tilfredsstillende, hvis de studerende alene blev kontaktet pr. e-mail. 
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Dataindsamlingen er gennemført ved udtræk af en stikprøve blandt bachelorstu-
derende (simpel tilfældig) samt som en totalundersøgelse blandt kandidatstude-
rende. Da populationen samlet set er forholdsvis lille, er der opnået kontakt til 
en meget stor del af denne via undersøgelsen. Dataindsamlingen har været base-
ret på, at de studerende skulle udfylde spørgeskemaet på nettet. Med denne me-
tode har det været muligt at nå en stor andel af population til en rimelig pris pr. 
respondent og at sikre den enkelte respondents anonymitet, hvilket giver en vis 
sikkerhed for oprigtige og ærlige svar fra respondenten, selv ved følsomme em-
ner. Endvidere rummer internetbaserede spørgeskemaundersøgelser den fordel, 
at besvarelse og returnering af besvarelse gøres lettere for den enkelte respon-
dent.  
 
Samlet set er det NIRAS Konsulenternes vurdering, at målet med undersøgelsen 
er nået. Trods det relativt store udfald af stikprøverammen og bortfald i stikprø-
ven, viser frafaldsanalysen, at der ikke er skævheder i datagrundlaget mht. ud-
dannelsesinstitution og køn. 

 




