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Outline

Hvorfor kan overgangen opleves 
udfordrende for både lærere og 
elever?

Hvad siger læseplaner og 
læreplaner om sprogsyn, kultursyn 
og tekstsyn?

Ex fra fagportalerne

Den afsluttende eksamen efter 

9. kl. & 10. kl.

Gyldendals fagportal: Engelsk 8.-10. klasse
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Hvorfor kan overgangen opleves udfordrende 
- både for lærere og elever?

UVM & KU følgeforskningsprojekt 2013-2014
Overgangsproblemer mellem grundskole og 
gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk

Tre hovedspørgsmål på basis af spørgeskema, observationer, 
fokusgruppeinterview, analyse af styringsdokumenter og samtaler med 
fagkonsulenter

1.Hvordan er de tre fag forskellige i henholdsvis grundskolen og de gymnasiale 
uddannelser?

2.Hvordan opfatter lærerne fagenes forskelligheder og problemerne i disse på 
grundskole og gymnasium? Hvordan kommer forskellene til udtryk?

3.Hvad oplever elever som svært, let og anderledes i fagene i overgangen 
mellem gymnasium og grundskole og hvordan svarer det til lærernes 
vurderinger?

NCFF & VIA behovsundersøgelse 2020 
Kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling  
- en behovsundersøgelse i faget engelsk på tværs 
af uddannelsessystemet 
Fem hovedspørgsmål på basis af national spørgeskemaundersøgelse

1.Din baggrund

2.Din engelskundervisning

3.Dine kompetencer som engelskunderviser

4.Brobygning og overgange i engelskfaget

5.Engelskfaget nu og i fremtiden

14. januar 2021



Elevudsagn

”Det er helt det samme som dansk, 
synes at det er utrolig interessant, i 
stedet for at lære os alt det nye, der 

er ved sproget, bruger vi kun tiden på 
ting, som vi ved, læser historier i 

stedet for at lære”

Lærerudsagn

”At tage udgangspunkt i det nære og 
personlige og tale om sig selv. 

Egenskaber som ikke kan bruges til 
ret meget i et litterært tungt fag, der 

arbejder med en meget mere 
teoretisk tilgang end en 

erfaringsbaseret”

Hvad oplever du er let for eleverne i 
faget engelsk, efter de er startet i 

gymnasiet?

Hvad synes du er forskellen 
mellem faget engelsk i 

9.kl/10.kl. og 1.g?
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UMV & KU følgeforskningsprojekt 2013-2014
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Gymnasielærere (57) – hvad er svært i overgangen?

5

Spørgeskema UMV & KU følgeforskningsprojekt 2013-2014
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Gymnasieelever (216) - hvad er svært i overgangen?
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Spørgeskema, UMV & KU følgeforskningsprojekt 2013-2014
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Fokuspunkter i spørgeskemaundersøgelsen
Gymnasielærer forventninger

Grammatik
Eleverne bør have styr på elementære grammatiske begreber og sætningsanalyse

Mundtlighed
Eleverne skal kunne indgå i klassedialog og bruge relevant faglig terminologi

Tekstanalyse
Eleverne er bekendt med analyse og fortolkning af tekster og medier

7

Spørgeskemaundersøgelse UMV & KU følgeforskningsprojekt 2013-2014
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Refleksionsspørgsmål

Hvad er dine forventninger til eleverne?

14. januar 2021
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NCFF & VIA nationalt spørgeskema 2020
608 respondenter – på tværs af uddannelsessystemet 
Motivation for faget 
Generelt oplever engelskundervisere på tværs af uddannelsessystemet en høj grad af motivation for 
engelskfaget blandt elever og studerende. Samlet set erklærer mere end 2/3 af respondenterne – svarende til 
69% – sig ‘meget enige’ eller ‘enige’ i udsagnet Mine elever/studerende er motiverede for engelskfaget 

Den største andel findes blandt respondenterne fra grundskolen (75%), næstflest i de videregående 
uddannelser (70%) og lidt færre i ungdomsuddannelserne (61%). (s.12)

‘Alle kan jo engelsk’ – mister motivationen, hvad er det jeg skal lære her? Fagets identitet?

Spredning i grundskolen
Inklusionsdagsorden og køn ‘stille piger’

Spredning i ungdomsuddannelserne (HF, STX, HTX, HHX, A og B-niveau);
Obligatorisk fag, aktivt tilvalg eller som fravalg – store hold, svært at favne

14. januar 2021
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Fælles Mål 2019 og læreplaner for HHX 2017
Grundskolen har fokus på

At forstå, tale, skrive, stave, forklare, anvende, udtrykke, deltage, vælge, 
agere, producere og vurdere (tre sidste ord fra 2019).

Der er ikke krav om analyse eller brug af fagterminologi.

Grundbøgerne er primært forfattet til formålet med enkelte uddrag fra 
autentiske tekster. Der er henvisninger til autentisk materiale på 
portalerne.

Fagets formål

Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og 
interkulturelle kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt 
og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. 

Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk 
sprog og kunne vælge egnede sproglærings- og 
kommunikationsstrategier som grundlag for fremmedsprogsindlæringen

Stk. 2. Eleverne skal ved at anvende varierede arbejdsmetoder, it og 
medier, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter opnå 
oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal eleverne bevare lysten til 
at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige 
udvikling. 

Stk. 3. Eleverne skal arbejde med emner, der belyser, hvordan 
mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så de kan 
blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. 
Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for 
mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et 
globalt samfund.

Gymnasiet har fokus på

At agere, forstå komplekse faglige forhold skriftligt såvel som mundtligt, deltage i 
diskussion, kunne perspektiverer med afsæt i viden om kultur- og 
samfundsforhold. Her er et eksplicit fokus på litteratur.

Kernestoffet udgøres af autentiske, ubearbejdede engelsksprogede tekster, der 
med få undtagelser skal tage udgangspunkt i eller kunne sættes i forbindelse 
med fagets kulturområder (efter 3.g.).

Fagets formål

Formålet med undervisningen er, at eleverne i faget engelsk opnår evne til at 
forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig i og agere i 
en global og digital verden. 

Det er derudover formålet, at eleverne opnår viden og kundskaber om kulturelle, 
samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i britiske, amerikanske og andre 
engelsksprogede regioner, og at deres forståelse af egen kulturbaggrund dermed 
udvikles. Faget skaber grundlag for, at eleverne kan kommunikere på tværs af 
kulturelle grænser i almene, såvel som faglige sammenhænge. 

Undervisningen i fagets forskellige discipliner bidrager til at udvikle elevernes 
sproglige og kulturelle viden samt demokratiske bevidsthed og bidrager dermed 
både til studie- og karrierekompetence og til elevernes dannelse. Fagets 
dannelsesside og kompetenceside er integrerede og indbyrdes forudsættende, 
således at udviklingen af kompetence til at agere, herunder kommunikere, i 
engelsksprogede sammenhænge hviler på en udvidet forståelse af 
engelsksprogede tekster, kulturer og samfund

11
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Grundskolen: syn på sprog, kultur og tekst
(styredokumenter vs. praksis i skolen)
Faget bygger på et kommunikativt, funktionelt sprogsyn. 

Kommunikativt og funktionelt, da sprog er et redskab for kommunikation og tanker og dermed altid har en funktion for mennesker. 
Faget arbejder derfor med sprog i forskellige situationer, med forskellige emner og forskellige deltagere og med, hvordan sproglige 
former varierer i forhold til kommunikationens formål. Eleverne skal udvikle sprog, der er hensigtsmæssigt og præcist i forhold til den 
givne sammenhæng, og de skal derfor have mulighed for at få erfaringer med mange og varierede situationer og med de mange 
muligheder for hensigtsmæssige sproglige valg. 

Faget bygger på et dynamisk kultursyn. 

Dynamisk, da kultur forstås som noget, der udvikles og ændres hele tiden gennem menneskers forhandling og fortolkning, når de
mødes. En person er medlem af mange forskellige kulturelle fællesskaber, som kan gå på tværs af nationale grænser. Interkulturel
kompetence betyder i den sammenhæng, at eleverne udvikler kompetence til at undersøge og handle nysgerrigt og respektfuldt i 
forskellige kulturelle praksisser. De skal derfor have erfaringer med varierede praksisser og opbygge et nuanceret sprog til brug i 
disse forskellige situationer.

Faget bygger på et bredt tekstbegreb. 

Bredt, fordi tekster kan være skrevne, mundtlige, visuelle, multimodale og kombinere fx ord, lyd, billeder eller typografi. En 
tekst forstås som en sammenhængende, meningsbærende ytring om noget, der står i relation til en konkret situation og 
kontekst, og kan derfor være alt fra en sætning til en film. Tekster er sat sammen af tegn, som fx bogstaver og billeder, og 
tegnenes betydning viser sig i kommunikation. Eleverne skal videreudvikle deres tekstmæssige kompetencer fra skolens 
øvrige fag, fx dansk, matematik og billedkunst. De skal opleve sig som deltagere i engelsksproget kommunikation, hvor de kan 
udtrykke egne ideer og synspunkter og kan fortolke og forstå andres. (Vejledning for faget engelsk, UVM 2019)

14. januar 2021
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HHX Didaktiske principper
Undervisningen skal tage udgangspunkt i et fagligt niveau, svarende til elevernes niveau fra grundskolen.

Undervisningen tilrettelægges, så der veksles mellem induktivt og deduktivt tilrettelagte forløb, hvor der indgår et bredt udsnit af 
ubearbejdede engelsksprogede tekster med et bredt udvalg af genrer og teksttyper. 

Den faglige progression har elevernes egen sprogproduktion i centrum. 

Arbejdet med sprog, tekst og kultur integreres således, at eleverne oplever en klar sammenhæng mellem fagets discipliner. Arbejdet 
med de sproglige aspekter sker ud fra et funktionelt sprogsyn og med udgangspunkt i de grammatiske emner, der bedst fremmer 
udviklingen af elevernes sprogfærdighed. Undervisningen skal fremme elevernes sproglige kreativitet og evne til at tænke innovativt 
og utraditionelt. For at styrke sammenhængen mellem elevernes viden om og anvendelse af grammatik tilrettelægges 
grammatikundervisningen med didaktisk variation, så der veksles mellem at inddrage et grammatisk fokus i tekstlæsningen og at
arbejde særskilt med grammatik, begge med vægt på grammatiske strukturer i kontekst. 

Arbejdet med tekster tilrettelægges, så det fremmer elevernes evne til at læse og fortolke tekster. Progressionen i tekstlæsningen skal 
bygge på elevernes voksende viden om sproglige, historiske, kulturelle, erhvervsmæssige og samfundsmæssige forhold. Korrekt 
anvendelse af analysebegreber skal være et fokuspunkt i såvel den mundtlige som den skriftlige undervisning. Der arbejdes med 
lytte-, læse- og kommunikationsstrategier og med strategier for fremmedsprogstilegnelse. Arbejdssproget er helt overvejende engelsk 
og bidrager til elevernes forståelse af og brug af engelsk som kommunikationsmiddel i faglige såvel som almene sammenhænge.
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The 
Common 
European 
framework 
of 
reference
(CEFR)



Engelsk Tysk Fransk Spansk Italiensk

B-niveau B2 fortsætter B1 - begynder 
A2/B1

fortsætter B1 -
begynder A2

begynder 
A2

begynder A2

A-niveau C1 fortsætter B2 - begynder 
B1

fortsætter B2 -
begynder B1

begynder 
B1

begynder B1

CEFR i gymnasiet
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Refleksionsspørgsmål

Hvilke forskelle i læreplaner og læseplaner gør 
størst indtryk på dig?

14. januar 2021



Kommunikativt, 
funktionelt sprogsyn

Dynamisk kultursyn

Bredt tekstbegreb

Metatekst skrives af 
forlagets forfattere, men der 
er også kortere uddrag links 
til autentiske tekster og 
hjemmesider



Kommunikativt og funktionelt sprogsyn

Projektet Grammar3 (Kabel et al. 2019) viser at 
grammatik i fremmedsprogene i grundskolen 
ofte bliver isoleret fra de øvrige 
læringsaktiviteter.

Mange lærere vil gerne arbejde med sprog og 
grammatik i meningsgivende sammenhænge, 
men mangler konkrete eksempler og læremidler. 



Dynamisk kultursyn:

Viden om kultur og samfund 
Globale problematikker og viden 
om hvordan mennesker lever og 
tænker
(statisk kultursyn stereotyper?)



Dynamisk kultursyn
og det brede tekstbegreb



Dynamisk kultursyn og det brede tekstbegreb
Voices from Africa, autentiske tekster, hjemmesider og links



Dynamisk kultursyn
Viden om kultur og samfund
En undersøgende tilgang
Undgå en ‘single story’



Dynamisk kultursyn?
‘their culture’?
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Refleksionsspørgsmål

Hvordan forstår du et funktionelt sprogsyn, et dynamisk 
kultursyn og det brede tekstbegreb?

14. januar 2021
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Følgeforskningsprojektet fra 2013-14 
NCFF & VIAs behovsundersøgelse 

Der er et behov for viden om hinandens uddannelsestrin
Overgangsproblemerne vedrører både form og indhold
For nogle elever er det nyt at indgå i en klassedialog. Samtidig foregår undervisningen på engelsk hele tiden. Gymnasielærere er 
måske ikke opmærksomme på, at eleverne ikke nødvendigvis er trænede i klassedialog og at det også skal læres.

Udfordringer i forhold til motivation, spredning i niveau og lærer/elev forventninger til, hvordan man arbejder med faget 
på de to niveauer.

Men også:
Der er et behov for at anerkende at der er nødt til at være et vist spring, fordi grundskolen er mere end en 
gymnasieforskole.

Gå på opdagelse på fagportalerne – giver et godt indblik i, hvordan der undervises i faget i grundskolen. 
Læs vejledning for faget engelsk i grundskolen (UVM 2020)

26
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Et par pointer:

Folkeskolen underviser til alle 
ungdomsuddannelser og har derfor ikke særligt 
fokus på at undervise og føre frem til de boglige 
ungdomsuddannelser!
Citat Tim Kendon, formand for opgavekommissionen i engelsk

Behovsundersøgelsen for faget engelsk NCFF og VIAUC, forår 
2020:
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Folkeskolens afgangsprøve – 9. klasse Mundtlig 

Prøven består af en decentralt stillet opgave til vurdering af mundtlige kompetencer. Prøven er 
todelt og varer 20 minutter inklusive votering.
1. Præsentation af selvvalgt emne inden for det valgte tema (cirka fem minutter) 
2. Samtale ud fra et af temaerne fra tekstopgivelserne (cirka otte minutter) 
På baggrund af en helhedsvurdering gives der én karakter. Første del af prøven består af 
elevens præsentation af et selvvalgt emne på baggrund af en godkendt disposition. Anden del 
af prøven er en samtale med læreren på baggrund af et igangsættende spørgsmål/oplæg, 
som eleven trækker under prøven.

Kan vi forvente, at de kan 
indgå frit i en samtale om 
en tekst eller et 
samfundsmæssigt emne?
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Vurderingskriterier FP9 mundtligt

Fra prøvebekendtgørelsen: 
3.6. Der prøves i at 
– deltage i en samtale, 
– præsentere og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne, 
– udtale engelsk forståeligt, 
– udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende 
sprog og 
– anvende viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. 
3.7. Præsentationen varer ca. 5 minutter. 
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Folkeskolens afgangsprøve  - 9. klasse
Skriftlig – 3 timer tilstedeværelse
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Vurderingskriterier FP9 skriftligt

Fra prøvebekendtgørelsen:
5.4. Der prøves i at
– læse og forstå indholdet af forskellige typer af tekster, 
– lytte og læse efter hovedindhold, lytte-, læse og sprog og sprogbrug

– lytte og læse efter specifik information, 
– anvende viden om centrale sproglige områder, 
– udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog, 
– afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre,
– anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd, 
– stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes og 
– anvende viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. 
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Lytteprøven – 25 minutter 

4 delopgaver – meget lidt introducerende tekst
Monologer/ dialoger i en tilgængelig dialekt
Multiple choice eller sandt/ falsk – det skrevne ord er en omformulering af det sagte
Indlagt læsetid ( 1- 2 minutter) – her skabes for-forståelsen
Afspilles én eller to gange
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Læseprøven – 35 minutter 

Læsefærdighedsprøven består af syv forskellige læseopgaver. Fire af disse er korte 
autentiske tekster, hvor eleven skal læse efter information og svare på et enkelt 
spørgsmål udformet som multiple choice. 
De sidste tre læseopgaver er længere og læseforståelsesopgaverne varierer, men det 
handler overordnet om at læse efter hovedinhold.
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Sprog og sprogbrug

I sprog og sprogbrugsprøven findes 6 mindre opgaver, hvor eleverne primært skal 
demonstrere deres færdigheder indenfor målsprogets form.

Denne delprøve er udtryk for et strukturalistisk sprogsyn 

De første tre delprøver bedømmes med et pointsystem og vurderes digitalt. En enkelt 
bedømmer vurderer den skriftlige fremstilling. Eleven får én samlet karkater.
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Skriftlig fremstilling

Faghæftet og Fælles Mål siger:

kommunikativt funktionelt sprogsyn

Teksttype
Afsender/ modtager
Kontekst
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Fokus på

Engelsk som intersprog – se udviklingstrin fremfor fejl
Kommunikativt funktionelt sprogsyn: Tekst, sætning og ord/ ordgruppeniveau i et 
holistisk perspektiv
teksttyper
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FP10 

Mundtlig: 
Prøven er todelt og varer 20 minutter inklusive 
votering: 
1. Præsentation af elevens selvvalgte emne i et 

lodtrukket tema (cirka syv minutter) 
2. Samtale om det lodtrukne tema med 

udgangspunkt i elevens præsentation (cirka 
syv minutter)

Fra prøvebekendtgørelsen:
3.13. Der prøves i at 
– præsentere og dokumentere indsigt i det 
selvvalgte emne, 
– deltage i en samtale på baggrund af det selvvalgte 
emne, 
– udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af 
de anerkendte udtalevarianter, 
– udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og 
lethed i et sammenhængende sprog samt 
– anvende viden om kultur- og samfundsforhold i 
engelsktalende lande.
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FP10
Skriftlig - 3 timer
Del 1: Sprog og sprogbrug 
Opgaverne i sprog og sprogbrug prøver elevernes viden inden for centrale grammatiske 
og sproglige områder, som fx en sætnings grundstruktur, de vigtigste sætningstyper og 
ordforråd. Hensigten er ikke, at eleverne lærer grammatiske regler udenad, men at de 
tilegner sig en funktionel grammatik til støtte for de kommunikative kompetencer. 

Del 2: skriftlig fremstilling

Fra prøvebekendtgørelsen:
3.4. Der prøves i at 
– udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et 
sammenhængende sprog, 
– afpasse udtryksformen efter hensigt, modtager, situation og 
genre, 
– udtrykke personlige erfaringer samt anvende informationer og 
viden inden for udvalgte genrer, 
– anvende centrale regler for opbygning af tekster, 
– anvende et tilstrækkeligt og præcist ordforråd, herunder 
idiomatiske vendinger, 
– anvende viden om centrale sproglige områder, 
– stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen 
lykkes og 
– anvende viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende 
lande.
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Lidt inspiration fra litteratur som bruges på læreruddannelsen


