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1. Indledning: Engelskfagets identitetskrise 
 
I ”Alice i Eventyrland” siger katten til Alice, at hvis hun er ligeglad med, hvor hun vil hen, så er det 
også lige gyldigt, hvilken vej, hun går (Caroll 1965/1991). Samme regel gælder i skolen: ”Læring 
uden værdimæssig retning eller kompas kan … bruges til hvad som helst.” (Tanggaard 2018, s. 113) 
Undervisningen i skolen har brug for forankring. Som lærere må vi være bevidste om, hvor vi vil hen 
med vores undervisning, og hvordan vi kommer derhen. For engelskfaget rummer dette en særlig 
udfordring, fordi fagets identitet er præget af en ”… intens og uafsluttet diskussion om, hvad 
engelskundervisning i Danmark i dag er, kan være og bør være fremadrettet” (Slåttvik, Daugaard & 
Jakobsen 2020, s. 21). Rapporten fra behovsundersøgelsen i faget engelsk giver ”… et billede af 
engelskfaget i en brydningstid” (Slåttvik, Daugaard & Jakobsen 2020, s. 44), hvor spørgsmålet om 
engelskfagets rolle i det danske uddannelsessystem afslører modsatrettede holdninger, fx rejses 
spørgsmålet om, hvorvidt engelsk er et fremmedsprog eller et andetsprog, og det fastslås, at 
engelskfaget bør gentænkes (Slåttvik, Daugaard & Jakobsen 2020, s. 46). Debatten på 
folkeskolen.dk vidner også om et fag, hvis aktuelle status og identitet opleves forskelligt; fra ”… 
folkeskolens bedst kørende fag …” (Sauer 2019) til ”… kæmpe spredning i mine klasser … mange 
elever kæmpe[r] med at opfylde kravene …” (Karlsen 2019). 
 
I 2014 blev engelskfaget obligatorisk fra 1. klasse og fylder minimum 630 timer i enhver dansk elevs 
skolegang (Børne- og Undervisningsministeriet 2020b). Engelskfaget er nu sammen med dansk det 
største sprog- og kulturfag i den danske grundskole. På trods af denne drastiske ændring for 
engelskfaget og en generel intensivering af brugen af engelsk i samfundet (Meyer 2018; Kabel & 
Svarstad 2019, s. 35), har der ikke været ændringer i den afgangsprøveform, som eleverne bliver 
målt ud fra. Opprioriteringen af faget må naturligvis afspejles i afgangsprøvernes krav. Elever i 
grundskolen opnår de højeste karakterer i mundtlig engelsk (Styrelsen for IT og Læring 2021), 
hvilket, isoleret set, er positivt, men sammenholdt med behovsundersøgelsens billede af en 
forfejlet opfattelse af, at alle kan jo engelsk-tendens (Slåttvik, Daugaard & Jakobsen 2020, s. 43-44), 
er det min hypotese, at prøvernes vurderingskriterier ikke stemmer overens med, hvad der faktisk 
sigtes efter, at eleverne skal kunne i engelsk efter 9. klasse. I et debatindlæg på folkeskolen.dk 
beskrives den mundtlige prøve som ”17 minutters ’walk in the park’” (Roneklindt 2019). Den 
nationale sprogstrategi fra 2017 fremhæver fremmedsprogenes rolle som dannelses- og kulturfag: 
”Fremmedsprog giver … adgang til viden og mulighed for refleksion og dannelse i forhold til såvel 
vores egne som andres livsbetingelser” (Undervisningsministeriet & Uddannelses- og 
Forskningsministeriet 2017, s. 2). Hvis prøverne ikke vurderer dette, er der sandsynlighed for, at 
undervisningen i engelsk heller ikke prioriterer denne del, da praksis rettes mod eksamenskrav frem 
for ”… langsigtede mål for undervisningen” (Henriksen et al 2019, s. 49), og centrale områder af 
engelskfaget, som fx interkulturel kompetence risikerer at blive en begrænset del af undervisningen 
(Henriksen et al 2019, s. 130). De offentligt tilgængelige sammenligninger af skolernes 
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karaktergennemsnit (Sjöberg 2019) påvirker sandsynligvis også de forventninger, elever, forældre 
og ledelse har til lærernes undervisning.  
 
I forbindelse med min certificering som beskikket censor skulle jeg i februar 2021 testes i reglerne 
for Folkeskolens Prøver i engelsk og blev spurgt om, hvilken rolle tekstopgivelserne spillede i 
forbindelse med samtaledelen af den mundtlige prøve. Det korrekte svar var, at eleverne blot skal 
kunne genanvende ord, udtryk og pointer fra teksterne (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
2020, s. 7). Denne overraskende opdagelse ansporede mig til at undersøge afgangsprøvernes 
betydning for undervisningens indhold og organisering, da jeg ser et behov for en mere 
indholdsorienteret engelskundervisning, hvor tekster ikke blot fungerer som pseudo-indhold, eller 
hvor ”… de sproglige færdigheder prioriteres, og det kulturelle forventes implicit lært.” (Henriksen 
et al 2019, s. 131). Hvis sproget ikke er knyttet til et meningsfuldt indhold, så bliver sprogbrug netop 
reduceret til en udbytteorienteret færdighed uden retning eller forankring i en meningsgivende 
kontekst. 
 
Undervisningens indhold skal, ifølge folkeskolelovens § 18, stk. 3, ”… fastlægges således, at kravene 
ved prøverne … kan opfyldes” (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2020, s. 1). Det er min 
antagelse, at afgangsprøvernes udformning har indflydelse på med hvad og hvordan, der undervises 
i faget, og at vurderingskriterierne for prøverne ikke afspejler det dannelsespotentiale, engelskfaget 
ellers repræsenterer via sin timemæssigt prominente plads i fagrækken samt fagets formål, hvor 
”[e]leverne skal … udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer, således at de 
kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.” (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019b, s. 4)  

I en undersøgelse, jeg lavede i 2020, vurderede næsten 70% af udskolingseleverne, at de lærer 
mest engelsk i deres fritid1. Så hvad skal de bruge engelskundervisningen i skolen til? I skolen må 
der være fokus på at udvikle sproglige færdigheder, naturligvis, men et eksplicit fokus på refleksive, 
interkulturelle og kommunikative kompetencer er med til at danne eleverne til at blive sprogligt og 
kulturelt bevidste verdensborgere, der kan afkode og perspektivere tekster, situationer, udsagn, 
etc. så de giver mening i en større sammenhæng (Kabel & Svarstad 2019). Engelskundervisningen 
kan bidrage til elevernes dannelse (Balle, Olsen & Pedersen 2019, s.118), og dannelse er 
omdrejningspunktet i denne opgave, fordi jeg er bekymret for, om engelskfagets 
dannelsespotentiale svækkes af vurderingskriterierne og udformningen af afgangsprøverne.  

 

 

 
1 https://www.surveymonkey.com/stories/SM-8TR7J8LD/ 
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1.1. Problemstilling 
 

Jeg vil undersøge, hvilket dannelsessyn, der kommer til udtryk i vejledningen for faget engelsk og i 
vurderingskriterierne for afgangsprøverne, og om man kan styrke engelskfagets 
dannelsespotentiale ved at udvikle afgangsprøverne.   
 
 

2. Metode 
 

Inden jeg kaster mig ud i opgavens kerne: at undersøge henholdsvis undervisnings- og 
prøvevejledningens dannelsessyn og derefter afsøge mulighederne for at styrke engelskfagets 
dannelsespotentiale ved at udvikle afgangsprøverne, vil jeg kortlægge hvilke tanker, engelsklærere i 
udskolingen gør sig omkring indhold og organisering af engelskundervisningen. Besvarelserne giver 
mig et indblik i lærernes perspektiv på hvordan og ud fra hvilke principper, de organiserer deres 
praksis. Dette perspektiv er relevant, fordi mit ønske er at opnå forklaringer på og forståelse for 
praksis, og min tilgang er dermed fænomenologisk. Dette har haft betydning for mit 
undersøgelsesdesign for survey-undersøgelsen, der både er kvantitativt og kvalitativt, hvilket giver 
mulighed for utvetydige udsagn (lukkede spørgsmål) samt udsagn, som giver indsigt i 
respondentens forståelse og opfattelse af verden (åbne spørgsmål) og dermed mulighed for at 
afprøve min hypotese om, hvordan afgangsprøverne påvirker undervisningen.  
 
Med afprøvningen af min hypotese omkring sammenhængen mellem undervisningens organisering 
og afgangsprøvernes udformning, kan jeg bevæge mig videre til en komparativ diskursanalyse af to 
– for engelskfaget betydningsfulde – styredokumenter: Undervisningsvejledningen og 
prøvevejledningen. Jeg undersøger, hvordan de centrale dele af fagets indhold italesættes og 
dermed forventes at blive udført i undervisningspraksis. Fundene fra denne analyse skal holdes op 
imod fundene fra diskursanalysen af prøvevejledningen, hvor vurderingskriterierne italesættes. På 
denne måde bliver det muligt at synliggøre, hvilket forhold der er mellem de to styredokumenters 
dannelsessyn. 
Inden jeg går i gang med et sådant analysearbejde, vil jeg redegøre for min forståelse af begrebet 
dannelse og de samfundsmæssige strukturer, der afføder behovet for dannelse. Denne redegørelse 
vil synliggøre dannelsesbegrebets elementer og fungerer som en operationalisering af begrebet. 
Operationaliseringen udmønter sig helt konkret i fire centrale principper for dannelse i 
engelskundervisningen. Disse dannelsesprincipper vil fungere som mit analyseværktøj i ovennævnte 
komparative diskursanalyse.  
 
Det er også ud fra disse dannelsesprincipper, at mit teoretiske begrebsapparat er valgt. Teorien 
belyser og underbygger principperne og vil samtidig fungere som teoretisk værktøj til at undersøge, 
om man kan styrke dannelsespotentialet i engelskfaget ved at udvikle afgangsprøverne, og i så fald; 
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hvordan. Jeg omsætter afslutningsvis dannelsesprincipperne til et konkret bud på, hvordan 
afgangsprøverne i engelsk kan udvikles for at styrke fagets dannelsespotentiale.  
Endelig vil jeg diskutere og perspektivere de problematikker, der er forbundet med arbejdet med 
dannelse i et centraliseret skolevæsen i et konkurrencesamfund. 
 
 

3. Induktiv analyse af survey-undersøgelse – et indblik i 
udskolingslæreres tanker omkring engelskfaget 

 
Formålet med min survey-undersøgelse2 er at give et indblik i udskolingslæreres overvejelser 
omkring deres organisering af engelskundervisningen. Undersøgelsen blev delt på facebookgruppen 
”Engelsklærernes Lounge”, som er en lukket gruppe med 8000 medlemmer, og respondenterne 
blev gjort opmærksom på, hvad jeg ville bruge undersøgelsen til, og at deres besvarelser ville være 
anonyme (se bilag 1).  
Jeg havde ingen indflydelse på, hvem der svarede på undersøgelsen, som dækker over fyrre 
besvarelser indsamlet d. 8. marts 2021. I besvarelserne er der en overrepræsentation af lærere, der 
underviser i 9. klasse (80%), hvilket kan rumme en fare for, at besvarelserne ikke er tilstrækkeligt 
repræsentative for hele udskolingen, men da der stadig er hhv. 52% og 58%, der også underviser i 
7. og 8. klasse er det min vurdering, at dette ikke ødelægger repræsentiviteten.  
Analysen af den kvalitative del af undersøgelsen er induktiv, og jeg har ud fra hvert åbne spørgsmål 
ladet data tale ved at gennemlæse udsagnene fire gange og herudfra kategoriseret udsagnene 
tematisk.  
 
 

3.1. Analyse: Indflydelse på årsplanlægningen 
 
På det lukkede spørgsmål om, hvilken faktor, der har størst indflydelse på årsplanlægningen, svarer 
flest ”elevernes interesser” (30%) og derefter ”aktuelle begivenheder” (22,5%). En stor del svarer 
dog ”andet” (17,5%) og anfører i svarfeltet, at der er tale om en blanding. Det er dog tydeligt, at 
indholdet i engelskundervisningen er præget af tidstypiske emner, idet de baserer sig på elevernes 
interesser og aktuelle begivenheder. Dette viser, ligesom behovsundersøgelsens resultater (Slåttvik, 
Daugaard & Jakobsen 2020), at engelskfaget ikke har en entydig retning, og at fagets massive 
tilstedeværelse i elevernes hverdag betyder, at indholdet ofte hentes herfra. Der lader ikke til at 
være konsensus om, at der er områder eller tekster, som bør indgå – i modsætning til fx i 
danskfaget, hvor der er kanoniseret en række forfattere og tekster (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019a, s. 62). 

 
2 https://da.surveymonkey.com/stories/SM-PLKWQFCC/ 
(Data fra undersøgelsen kan findes på dette link) 
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3.2. Analyse: Afgangsprøvernes indflydelse på undervisningen 
 

Spørgsmålet om, hvordan afgangsprøverne påvirker respondenternes organiseringen af 
undervisningen viser, at respondenterne i højere grad svarer på, om afgangsprøverne påvirker 
deres organisering af undervisningen frem for hvordan, og udsagnene kan deles op i tre kategorier: 
”afgangsprøverne påvirker overvejende meget”; ”afgangsprøverne påvirker hverken meget eller 
lidt” og ”afgangsprøverne påvirker overvejende ikke”. 80% af udsagnene placerede sig tematisk i 
første kategori (bilag 2), og det bekræfter min antagelse om, at afgangsprøvernes udformning har 
indflydelse på praksis. Kigger man nærmere på disse udsagn, tegner der sig et billede af, at det i høj 
grad er indholdet, dvs. de temaer og tekster, som eleverne beskæftiger sig med og målrettet 
træning af prøveformerne, der kendetegner påvirkningen fra afgangsprøvernes udformning. Det er 
kendetegnende for udsagnene i denne kategori, at der meldes om snævre rammer, hvor man 
overvejende holder sig til sin årsplan, fx skriver en respondent, at ”[d]et bliver nemt “de sikre” valg 
…” (bilag 2), og nogle oplever, at de må gå på kompromis pga. afgangsprøve-forberedelse: ”Der 
tænkes træningsopgaver ind i planlægningen, som dermed tager tid fra dit lidt mere sjove opgaver” 
(bilag 2). En del respondenter skriver også, at de begræder, at afgangsprøverne påvirker i så høj 
grad: ”Jeg synes ofte at jeg ikke har nok tid til fordybelse …” (bilag 2). 
De udsagn, der placerer sig i de to andre kategorier, er karakteriseret ved, at respondenterne enten 
ikke underviser i 9. klasse, eller at de mener, at de ville have gjort det samme uanset afgangsprøven 
(bilag 2).  
 
 

3.3. Analyse: Udvælgelse af tekster til afgangsprøven 
 
Hvilke overvejelser respondenterne gør sig, når de udvælger tekster til opgivelserne i engelsk, kan 
inddeles i fire kategorier: ”oplysende indhold”; ”passende sværhedsgrad”; ”forskellige genrer” og 
”vedkommende indhold”. Overvejelserne handler altså både om, at teksterne skal leve op til 
prøvebekendtgørelsens krav (Børne- og Undervisningsministeriet 2018), fx når ”[e]ngelsktalende 
landes kultur og samfundsforhold spiller … en stor rolle. Jeg skifter meget mellem nyhedsartikler, 
film, dokumentarer og evt sange …” (bilag 3), og at eleverne kan bruge teksterne som afsæt for 
både den forberedte og den uforberedte del af prøven: ”…de er super gode som udgangspunkt til 
mundtlig eksamen. Og så skal der være kød på …” (bilag 3). Mange af udsagnene placerer sig i flere 
forskellige kategorier, hvilket vidner om, at lærerne vurderer teksterne ud fra flere forskellige 
parametre, men i overvejende grad for at komme elevernes interesser, niveau og behov i møde. 
Dette stemmer overens med mit fund fra afsnit 3.1, hvor det viste sig, at et flertal orienterer sig 
efter elevernes interesser.  
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3.4. Delkonklusion: Survey-undersøgelsen 
 
Samlet set viser survey-undersøgelsen, at kommunikative færdigheder fylder mest i forhold til det 
overordnede formål, og at afgangsprøverne påvirker organiseringen af engelskundervisningen i 
meget udstrakt grad, dog i mindre grad i 7. og 8. klasse, og at organiseringen af undervisningen 
både i indhold og form efterligner prøvens udformning.  
Udvælgelsen af tekster til opgivelsen i engelsk orienterer sig efter niveau og behov til prøven samt 
de krav, der er formuleret i bekendtgørelsen. Desuden vægtes elevernes interesser samt aktuelle 
begivenheder højt i årsplanlægningen.  
  
 

4. Dannelsesbegrebet: Kan man forestille sig en skole uden dannelse? 
 
At bedrive skole uden dannelse synes at være en umulig tanke. Ikke desto mindre er det et 
tankeeksperiment, der er værd at afprøve rent hypotetisk. Vil man det, må man indkredse de 
samfundsmæssige diskurser, der præger skolen - og dermed skolens aktører - for på den måde at 
anskueliggøre, hvordan og hvorfor dannelse er en nødvendighed.  
 
 

4.1. Senmodernitetens præmisser  
 

Præmissen i det senmoderne samfund3 er fraværet af fælles konventioner og dermed et bestandigt 
behov for ”… ”at finde os selv” … en proces bestående af aktiv intervention og forandring” (Giddens 
1991, s. 23). Dette udfordrer menneskets behov for ontologisk sikkerhed, hvilket afspejles i de 
potentielle risici og den metodologiske tvivl, der følger med ethvert af de mange valg, individet må 
foretage sig i et samfund præget af en accelererende kultur (Brinkmann 2014, s. 9-22). Giddens 
sammenligner individets vilkår i det højmoderne med tilstanden efter en skilsmisse: ”… en krise, 
som bringer individets sikkerhed og velbefindende i fare, men også giver nye muligheder for 
selvudvikling og fremtidig lykke” (Giddens 1991, s. 21). Nødvendigheden af refleksion over egen 
eksistens tydeliggøres, hvis individet skal lykkes i et senmoderne samfund, men et entydigt fokus på 
individets egen horisont kan blive problematisk: Modernitetens mulighed for selv-reference, via 
kulturel frisættelse fra normer og værdier, risikerer at ende i en nærmest luthersk indkrogethed, 
som baner vej for ego-centrisme og en for tidlig identitetslukning (Ziehe 2004, s. 68-73). I 
engelskfaget ses dette måske tydeligere end andre steder, fordi eleverne bevæger sig i 
engelsksprogede kontekster dagligt og bruger disse kontekster til identitetsnavigation. Det kan 
derfor synes oplagt at bruge elevernes livsverden som afsæt for indholdsvalg i undervisningen, men 
dette advarer Ziehe imod ud fra risikoen for, at eleverne holder op med at være åbne og 

 
3 Giddens, Brinkmann og Ziehe bruger hhv. begreberne højmodernitet, senmodernitet og modernitet. De dækker over 
samme begreb i denne opgave, og jeg bruger den enkelte teoretikers begreb. 
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modtagelige. I stedet bør eleverne udsættes for god anderledeshed, som er kendetegnet ved 
decentrering, og som ”… betyder … at være i stand til at lære, at erkende forskelligheder” (Ziehe 
2004, s. 74). Hvad ovenstående samtidsdiagnose betyder for mit dannelsessyn, vil jeg redegøre for i 
det følgende.   
 
 

4.2. Horisonten som dannelsens hjørnesten 
 

Jeg mener, at skolen er for livet - ikke omvendt. Det er klart, at skolen bidrager med viden, 
færdigheder og kompetencer, der sætter eleverne i stand til at fortsætte på ungdoms- og 
videregående uddannelser og senere komme i arbejde for på den måde at blive økonomisk 
uafhængige og bidrage til det økonomiske fællesskab. Hvis skolen skal være for livet, må det, der 
foregår i skolen, have en horisont, der rækker ud over læringsprogression og -målstyring. ”Det er 
horisonten, der gør det muligt for os at se langt” (Tanggaard 2018, s. 114). Denne horisont er også 
en mulighed for at frigøre sig fra den udbytteorienterede forståelse af undervisning, hvor det er en 
”… økonomisk og konkurrenceorienteret indfaldsvinkel som [er] udgangspunkt for … 
uddannelsesreformer” (Illeris 2015, s. 288) ved at sikre, at det er en indholdsorientering, der sætter 
kursen. Indholdsorientering kan sammenlignes med Løgstrups pointe om, at skolens formål er 
tilværelsesoplysning (Løgstrup 1987, s. 44), og som danner grundlag for dannelse, nemlig at blive i 
stand til: ”… at forstå sig selv og samtidig være en del af noget større” (Oettingen 2018, s. 13). 
Horisonten er dog ikke kun en mulighed for at se langt fremad, den gør det også muligt for os at se 
langt tilbage.   
 
 

4.3. Horisonten og indholdet 
 
I skolen bliver erfaringerne, erkendelserne – alt det, børn lærer helt af sig selv (Oettingen 2018, s. 
57) - sat ind i en større ramme og udvidet, fordi der i undervisningen etableres et rum, hvor de 
store sammenhænge bliver bragt ind. Det giver mulighed for at få indsigt i hidtil ukendte 
fænomener, ideer og forståelser, som kan bidrage til at forstå sig selv og den verden, vi er en del af. 
Men dannelse er ikke gjort med at give indsigt i de store sammenhænge. For at der kan være tale 
om dannelse, må eleverne være aktører, der ”… involverer sig i fælles anliggender” (Schnack 2002, 
46). Dette betyder, at ethvert undervisningsindhold enten må være funderet i eller anerkende 
forankringen i fortiden samt have en rettethed mod fremtiden, der giver det relevans og mening. Et 
eksempel er et tema om våbenlovgivningen i USA. Uden den historiske baggrund for ”The 2nd 
Amendment” bliver temaet kontekstløst, fordi de samfundsmæssige omstændigheder, der førte til 
den våbenlovgivning, vi kender fra USA i dag, er nødvendig viden for at forstå de forskellige 
holdninger, der præger debatten i dag, og som determinerer våbenlovgivningens fremtid. 
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Og så må en undervisning, der har dannelse som horisont, være rammesat af en lærer, der har et 
formål med, at eleverne skal beskæftige sig med lige netop dette indhold. Læreren viser med sin 
udvælgelse af indhold, hvad der er værd at lægge mærke til ved at rette elevernes opmærksomhed 
mod sammenhænge, som de ikke af sig selv ville have lagt mærke til (Oettingen 2018, s. 9-10). Når 
elevens egen rolle i de store sammenhænge, og de store sammenhænges betydning for eleven 
tydeliggøres er der tale om dannelse: ” [S]kolen danner børn på sin egen måde, når den fører dem 
ind i det almene og det fælles og lærer dem, at de står med et ansvar, der … varer hele livet” 
(Oettingen 2018, s. 13).  
 
Dannelse er således en forudsætning for en skole, hvis hele virke skal være ”… præget af 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati”, og som ”… fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling” 
(Børne- og Undervisningsministeriet 2020a). 
 
 

4.4. Dannelsesprincipper 
 

Ved at inddrage eleven i de fælles anliggender tager man elevens eksistens alvorligt. Idealet for 
dannelsen må være en bestandig stræben mod, ”… at eleven kommer til egen forståelse af sig selv 
og af verden” (Balle, Olsen & Pedersen 2019, s. 115). Det kræver en evne til at forholde sig 
reflekteret og undersøgende til sig selv og sin omverden, evne og mod til at kunne tage stilling og 
handle ud fra sin overbevisning, mulighed for at udvikle sig selv som et menneske med en plads i 
verden og ikke mindst oplysning om, hvordan tilværelsen hænger sammen på de mindre og større 
planer. Disse principper ligger til grund for mit dannelsessyn, og de er omsat til: refleksivitet, 
meningsskabende indhold, identitetsarbejde og sammenhæng. Dannelsesprincipperne vil udgøre 
mit analyseværktøj til den komparative diskursanalyse, men inden da vil jeg uddybe og kvalificere 
principperne ved hjælp af mit teoretiske begrebsapparat.  
 
 

5. Teori: Udfoldelse af dannelsesprincipperne  
 

5.1. Refleksivitet som eksistentielt begreb 
 

Refleksivitet udgør grundlaget for meningsskabelse, hvor den enkelte er en aktør i denne proces, 
hvor man ved at forholde sig til sig selv og sin omverden tager sin eksistens alvorligt. Dette er både 
frisættende, men kan, som Sartre formulerer det, også føles som en frihedsdom og en uoverskuelig 
præmis, at eksistensen i sig selv er meningsløs (Liisberg 2013, s. 741).   
Den kulturelle frisættelse som en konsekvens af senmodernitetens præmisser betyder, at 
frihedsdommen består i, at mennesket konstant må forholde sig til sine omgivelser og dermed sin 
egen væren i verden for at skabe mening. Forholdet til vores omgivelser må derfor bevidstgøres 
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gennem refleksivitet, fordi vores opgave som frihedsdømte bliver at vælge vores forhold til 
situationen. Hermed tydeliggøres det eksistentielle livsprojekt: stræben efter at give omgivelserne 
mening muliggjort af en for-sig-væren-tilstand (Rendtorff 2003, s. 57). Mødet med andre 
mennesker betyder dog, at det enkelte menneske kommer til at opleve sig selv som ”… en kropslig 
eksistens … indlejret i en situation” (Rendtorff 2003, s. 58), og menneskets væren-i-verden får 
tilføjet en objektiveret dimension via denne erfaring, en følelse af i-sig-væren (Rendtorff 2003, s. 
58).  
Skolen som arena for det eksistentielle livsprojekt er oplagt: Ordet skoles etymologiske oprindelse 
fra græsk kan oversættes med fritid, dvs. i modsætning til at udføre manuelt arbejde, så er man i 
skolen fri til at fordybe sig og hengive sig til intellektuel beskæftigelse: muligheden for eksistentiel 
refleksion (Løgstrup 1987, s. 44-45).  
En konsekvens af ovenstående i en engelskfaglig kontekst er, at de sproglige færdigheder ikke kan 
stå alene som formålet med undervisningen. Sproget skal bruges, dvs. rettes mod eksistentiel 
meningsskabelse. Løgstrup ser risikoen ved at lade sprog være et indholdsløst instrument, som han 
kalder for ”… funktionssprog …” (Løgstrup 1987, s. 52), fordi det risikerer at efterlade eleven med et 
sprog, der er afkoblet fra tænkningen, og netop tækningen er afgørende for meningsskabelse.  
 

5.1.1. Refleksiv literacy 
 

Kabel og Svarstad (2019) fremhæver bl.a. refleksiv literacy som et særegent kendetegn for det 
dannelsespotentiale, engelskfaget rummer. Refleksiv literacy omfatter både begrebet literacy, som 
er ”[d]en kompetence, man skal have for at kunne udnytte de mange forskelligartede ressourcer i 
et moderne skriftsamfund, både receptivt ... og produktivt ...” (Børne- og Undervisningsministeriet 
2019b, s. 45), og adjektivet refleksiv, hvilket ”… adresserer den enkeltes forholden sig til 
betydningsskabelse …” (Kabel & Svarstad 2019, s. 37). Hermed understreges begrebets fokus på de 
kontekstuelle faktorer, der dels har betydning for, hvordan eleven indgår i forskellige situationer 
samt for, hvordan forskellige situationer påvirker eleven (Kabel & Svarstad 2019, s. 37). 

Kabel & Svarstad argumenterer for, at engelskfaget har potentiale til at støtte elevernes refleksive 
literacy og interkulturalitet, bl.a. gennem højkvalitetssamtaler, men deres forskning viser, at fokus i 
engelskundervisningen i overvejende grad er på de sproglige færdigheder og performance, og at 
lærerne ikke har fokus på en tydelig indholdsdimension, som kunne bidrage med en kritisk 
stillingtagen (Kabel & Svarstad 2019, s. 48-51). Indholdsdimensionens rolle som arena for udvikling 
af dannelse vil jeg teoretisere over i følgende afsnit.  
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5.2. Meningsskabende indhold 
 
Udviklingen af refleksivitet kræver, at eleverne får mulighed for at forholde sig til sig selv og deres 
omverden, via et indhold, der giver mulighed for dette. Et af mine fund fra survey-undersøgelsen 
(afsnit 3) er, at elevernes interesser er den enkeltfaktor, som har størst indflydelse på 
årsplanlægningen. Dette kan udgøre en risiko for, at eleverne ikke møder det gode anderledes 
(Ziehe 2004, s. 65-80) eller, sagt med et lidt fortærsket udtryk, får udvidet deres horisont, hvilket 
illustrerer en væsentlig pointe: At det faglige indhold må orientere sig både bagud og fremad for at 
undgå, at refleksiviteten bliver til navlepilleri og subjektivisering med risiko for, at man som lærer 
forsøger at skåne eleverne for det ubehag, der ind i mellem er knyttet til at blive udfordret (Ziehe 
2004, s. 67). For indholdsdimensionen betyder det, at der er brug for noget andet end det, (læreren 
tror!?), eleverne interesserer sig for, og som for øjeblikket udgør deres horisont. Ziehe kalder dette 
for fremmedhedsmomenter (Ziehe 2004, s. 29) og forbinder disse til muligheden for at blive i stand 
til at sætte sig ud over sig selv ved at åbne verden gennem decentrering: ”Læring i dag betyder at 
provokere eleverne ved at ryste ved deres visheder … [det] fremmede element er ikke noget dårligt, 
det er et produktivt element” (Ziehe 2004, s. 76). Indholdet i engelskundervisningen bør derfor ikke 
vælges udelukkende ud fra elevernes interesser eller deres erfaringshorisont, for så fjerner man 
muligheden for horisontudvidelsen. Dette er engelskfagets akilleshæl, fordi engelsk sprog og kultur 
er repræsenteret i så mange facetter af elevernes liv (Kabel & Svarstad 2019, s. 35), og jeg 
argumenterer ikke for, at indholdet udelukkende skal hentes uden for elevens livsverden, men for 
en vekselvirkning, hvor eleven får mulighed for at bringe sin livsverden ind i en større 
forståelsesramme. Dette tema vil jeg udfolde i følgende afsnit. 
 
 

5.3. Identitetsarbejde 
 
Hvad identitetsarbejde drejer sig om i en undervisningskontekst, vil jeg vise med begreberne 
signifikant og transformativ læring, som er kendetegnet ved at være læring, der ”… bevirker en 
ændring […] i individets adfærd, i det handlingsforløb det vælger i fremtiden, i dets holdninger og 
personlighed.” (Rogers 1961, s.280 i: Illeris 2015, s. 66), og som ”… indebærer ændringer i den 
lærendes identitet.” (Illeris 2013, s. 67 i: Illeris 2015, s. 69) Signifikant/transformativ læring er så 
krævende, at det ikke kan forventes at finde sted til alle tider i alle undervisningssituationer. 
Begrebet er dog brugbart, hvis det anvendes som en ønsket tilstand, der stræbes mod. I 
nærværende kontekst bidrager begrebet med en forståelseshorisont for, hvordan elevens 
erfaringer fra forskellige læringsrum sammen med fremmedhedsmomenter kan udgøre et afsæt for 
meningsskabelse.  
Kolbs læringsmodel (Kolb 1984, s. 42 i: Illeris 2015, s. 78) viser, hvordan læring forudsætter 
perception og omdannelse. Elevens oplevelser og erfaringer må sættes ind i en sammenhæng, hvor 
der er mulighed for at forholde sig til dem. Tilfører man læringsmodellen en kulturhistorisk 
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dimension, så må arbejdet med meningsskabelse bl.a. være at opstille videnskabelige begreber, der 
kan hjælpe med at kategorisere virkeligheden, så man er i stand til at forholde sig analytisk til den. 
Denne stilladsering har sin rod i Vygotskys begreb om zonen for nærmeste udvikling (ZNU) (Vygotsky 
1986, s. 86 i: Illeris 2015, s. 81). ZNU må betragtes som en dialog, hvor den lærende via 
overskridelse af allerede etablerede videnskabelige begreber og erfaringer i en skabende proces, 
står over for et påtrængende problem. Denne proces kalder Yrjö Engeström for ekspansiv læring 
(Illeris 2015, s. 82-83), og begrebet trækker for mig at se en linje til Kohuts begreb optimal 
frustration og den lærendes etablering af mening: Via spejling fra selvobjekter udvikler selvet en 
fornemmelse af retning og mening, men idet selvobjekterne ikke er i stand til at tilvejebringe 
passende spejlinger til alle tider, opstår der et tomrum, som den lærende selv må udfylde. Denne 
tilstand kalder Kohut for optimal frustration, og den opleves som delvis ubehagelig, hvilket dog er 
en nødvendig drivkraft for, at den lærende opbygger sine egne indre idealer og fornemmelse for 
mening og retning (Bertelsen 2015, s. 49-51). Forbindelsen til eksistensfilosofien (afsnit 4.5.1) 
tydeliggøres her, og den objektiviserede dimension, som individet oplever sin væren-i-verden 
gennem, tillægger læreren en vigtig rolle som den, der er med til at muliggøre den lærendes 
meningsskabelse via udvælgelse af undervisningsindhold og -form. Eleven træder ind i en allerede 
etableret sammenhæng og oplever sig selv som både handlende subjekt og indlejret objekt.  
 

5.3.1. Identitetsarbejde og motivation 

Når læringen sættes ind i ovenstående forståelse, betyder det, at man må være bevidst om, hvad 
der kendetegner meningsskabelse for eleverne. Her spiller undersøgelser af unges motivation en 
vigtig rolle, fordi skolen i kraft af bl.a. de politiske tiltag er med til at forme elevernes 
orienteringsform. Carolyn Jackson skelner mellem præstations- og læringsorientering (Pless et al 
2015, s. 31), og med disse begreber tydeliggøres, hvordan fx den udbytteorienterede forståelse får 
betydning for læringen, når den ”… præstationsorienterede elev er … optaget af … om han 
performer kompetence på en måde, der stemmer overens med for eksempel lærerens 
forventninger og krav” (Pless et al 2015, s. 31). Den læringsorienterede elev vil have fokus på egen 
udvikling og er dermed i stand til at mobilisere strategier, der bringer hendes udvikling i en ønsket 
retning. Pless et al tilføjer et vigtigt element til denne forståelse af motivation: konteksten, som 
bidrager til en mere nuanceret forståelse af motivation, når elevernes handlinger og valg påvirkes af 
fx klasselokalets diskurser, forældrenes værdier eller samfundsmæssige diskurser (Pless et al 2015, 
s. 33-36). 

 
5.4. Sammenhæng 

 
Den sidste brik, der udgør mit dannelsessyn, drejer sig om sammenhæng. Som nævnt, tager 
Løgstrup i sit foredrag fra om skolens formål (Løgstrup 1987, s. 44-56) udgangspunkt i ordet skoles 
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etymologi: skholé betyder fritid – i modsætning til manuelt arbejde (Løgstrup 1987, s. 44-45), 
hvilket tydeliggør fordybelsesmuligheden. Fordybelsen i skolen giver mulighed for at skabe mening, 
hvilket jo er lettere sagt end gjort, og derfor peger Løgstrup på sammenhæng og 
sammenhængsløshed som fænomener, der kan kaste lys på meningsskabelse. Ved at skelne mellem 
to kulturoverleveringer, den naturvidenskabelige, der er karakteriseret ved at være absorberende, 
akkumulerende og indhentende; og den kulturoverlevering, som hidrører religionen, filosofien og 
kunstarterne, og som er karakteriseret ved at være standhaftig, uindhentelig, og usammenlignelig 
(Løgstrup 1987, s. 49), viser Løgstrup, hvad der er på spil i forhold til risikoen for 
sammenhængsløshed. Kulturoverleveringers forskellighed afspejles tydeligst i deres forhold til 
fortiden: Den første kulturoverlevering kan ikke bruge fortiden til noget, idet nye opdagelser og 
viden altid overflødiggør tidligere ditto. Eller de er allerede indlejret i den nye opdagelse. 
Anderledes er det med den anden kulturoverlevering, eksemplificeret ved fortællingen, som giver 
os adgang til den uindhentelige indsigt, som bibringes af religionen, filosofien og kunstarterne 
(Løgstrup 1987, s. 48-51). I min optik udgør adgangen til den anden kulturoverlevering, fx gennem 
kunstarter eller religiøse myter, en del af engelsklærerens dannelsesværktøj. De to 
kulturoverleveringers modsatrettethed repræsenterer en problemstilling i engelskfaget, nemlig 
forholdet mellem sproglige færdigheder og et meningsskabende indhold, som jeg også 
fremanalyserede i afsnit 3, hvor fx interkulturelle kompetencer betragtes som isoleret fra de 
sproglige færdigheder. Det modsatrettede forhold mellem de to kulturoverleveringer skal 
imødekommes af en tilgang, der sammenføjer dem, og Løgstrups bud er at arbejde med ”… de 
uløselige problemer” (Løgstrup 1987., s. 55), hvor eleverne oplever sig selv som en del af en større 
sammenhæng, fordi de uløselige problemer er karakteriseret ved deres universelle relevans og 
tværkulturelle islæt.  
 
 

5.4.1. Sammenhæng som tema i CLIL og genrepædagogikken 
 

I engelskundervisningen bør der således tages højde for, at det, som eleverne beskæftiger sig med, 
vil noget mere end blot at udruste dem med færdigheder. Både materialet i sig selv og 
didaktiseringen af det må bidrage til sammenhængsfornemmelsen gennem opmærksomhed på 
sproglige strukturer og en tilgang, der tager højde for elevernes væren i verden. 
Content and Laguage Integrated Learning (CLIL) forholder sig til ovenstående problematik ved at 
tage både indhold og form alvorligt. Hvis sprogundervisning skal være dannende, så må sproget 
anvendes til meningsskabelse, hvor eleverne engagerer sig kognitivt ved at blive involveret i 
problemstillingerne. CLIL handler om ”… developing life skills such as dealing with the unexpected, 
observational skills, and constructing knowledge which is built on their interactions with the world, 
yet purposefully guided by values and convictions” (Coyle, Hood & Marsh 2010, s. 29). Elevernes 
sprog udvikles samtidig med, at deres forståelse af sig selv i verden etableres. Sprogudvikling i en 
CLIL-kontekst har en rettethed mod et genstandsfelt, som udgøres af et meningsskabende indhold 
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(Coyle, Hood & Marsh 2010, s. 36-38). Samme tilgang findes i den australske genrepædagogik, hvor 
”… an intellectually challenging curriculum where thinking is valued …” (Gibbons 2009, s. 1) er 
omdrejningspunktet. Genrepædagogikken tager livtag med en velkendt problematik indenfor 
engelskundervisning; at manglen på eller et lavt niveau af sproglige færdigheder medfører, at 
undervisningens indhold ikke modsvarer elevernes kognitive niveau eller behov (Gibbons 2009, s. 
2). Både i CLIL og i genrepædagogikken muliggøres høje intellektuelle udfordringer ved hjælp af en 
høj grad af støtte og gennem muligheden for at udvikle viden og færdigheder sammen med andre 
(Gibbons 2015, s. 13-19; Coyle, Hood & Marsh 2010, s. 28-29). De to kulturoverleveringer 
sammenføjes i ovenstående sprogdidaktik ved, at tilegnelsen af sproglige færdigheder har afsæt i et 
indhold, der udgør den horisont, der giver læringen et dannelsesmæssigt perspektiv. 
 
 

6. Komparativ diskursanalyse  
 
Følgende analyse af hhv. undervisningsvejledningen samt prøvevejledningen til faget engelsk er en 
deduktiv diskursanalyse, og min metode har været at bruge dannelsesprincipperne fra min teori 
(refleksivitet, meningsskabende indhold, identitetsarbejde og sammenhæng) som mine analytiske 
briller, og rent praktisk har jeg udvalgt relevante formuleringer ud fra disse.  

 
 
6.1. Analyse: ”Undervisningsvejledning til faget engelsk” 
 

Undervisningsvejledningen forklarer og eksemplificerer ”… centrale dele af fagets indhold … på 
basis af fagets formål, mål og læseplan” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 3), og er 
derfor et oplagt analyseobjekt i forhold til at afdække fagets dannelsessyn.  
 
Det første afsnit hedder ”Elevernes alsidige udvikling”, og her forbindes faget med et centralt 
element fra folkeskolens formålsparagraf (Børne- og Undervisningsministeriet 2020a). Engelskfaget 
beskrives som et fag, der giver eleverne mulighed for at ”… deltage som aktive og kritiske borgere i 
et demokratisk samfund og i en global verden” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 3) og 
”… er med til at udvikle elevernes egen selvforståelse og identitet” (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019b, s. 3). Faget bliver her sat ind i en ramme, hvor elevens 
identitetsarbejde og refleksivitet afspejles. Det Heidegger-inspirerede begreb ”væren i verden” 
(Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 3) placerer faget i en eksistentiel forståelseshorisont.  
Eleven skal lære ”… ved at øve sig og reflektere” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 7), 
og det understreges, at elevens sprog skal betragtes som et intersprog, hvor hypotesedannelse 
kendetegner udviklingen, hvilket også gælder for arbejdet med kultur og samfund (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019b, s. 7). Lærerens opgave er at sikre et tilpas udfordrende kognitivt 
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niveau ved at være ”… stifinder og vejviser …” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 7) Der 
er altså tale om stilladsering, som skal give læringen retning og samtidig give eleven mulighed for at 
forholde sig til det erfarede: refleksivitet og identitetsarbejde.  
Der lægges op til at arbejde med FN’s verdensmål, hvilket giver mulighed for meningsskabende 
indhold og sammenhæng, idet disse verdensmål netop beskæftiger sig med tværkulturelle 
problematikker (UNDP u/å), men der bliver dog ikke uddybet hvordan.  
Der skal arbejdes refleksivt og med udgangspunkt i, hvad der er meningsfuldt: ”Den enkelte elev 
lærer ved at … reflektere” og ”[u]ndervisningen skal udgøre en helhed, som er meningsfuld for 
eleven” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 7). Der nævnes dog ikke, hvilke parametre, 
der gælder i forhold til, om undervisningen er meningsfuld, og jeg kan være bekymret for, om dette 
kan resultere i identitetslukning (Ziehe 2013, s. 73). Bekymringen dæmpes dog af formuleringerne 
omkring den interkulturelle kontakt, som baserer sig på Byrams forståelse af interkulturel 
kompetence (Henriksen et al 2020, s. 125), og som honorerer alle dannelsesprincipperne ved at 
involvere viden, fortolkning, undersøgelse, holdning og involvering (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019b, s. 27)  
Et funktionelt sprogsyn sikrer, at sprog knyttes sammen med et tematisk indhold, og dette afspejler 
dannelsesprincippet om sammenhæng, hvor sproget anvendes med en rettethed mod større 
sammenhænge. Parametrene for udvælgelsen af indholdet kan være ”… dannelsesmæssige 
overvejelser…” eller om det ”… har særlig værdi for eleverne …” (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019b, s. 10). Her repræsenteres potentielt meningsskabende indhold, 
men spørgsmålet er, hvor udvidet horisonten bliver, hvis der udelukkende orienteres efter nutids- 
og fremtidsbetydning, som er to af de parametre, der foreslås at vurdere indholdet ud fra (Børne- 
og Undervisningsministeriet 2019b, s. 10). Hvis den eksemplariske betydning også inddrages som 
parameter for valg af indhold, vil der være tale om et indhold, der kunne udfylde rollen som 
fremmedhedsmoment, men det vil kræve, at lærerne i deres principper for valg af indhold er 
opmærksomme på dette.  
Sproget skal have en rettethed: ”Sprog indgår altid i en sammenhæng” (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019b, s. 17), og både CLIL og Curriculum Cycle nævnes som didaktiske 
pejlemærker (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 27). CLIL nævnes som en måde at 
arbejde tværfagligt på, og det understreger pointen om, at de to kulturoverleveringer kan skabe 
sammenhæng, når form og indhold sammenkobles.  
Særligt i forhold til IT og medier udtrykkes refleksivitet og meningsskabende indhold. Her skal 
eleven være kritisk, analyserende, kreativ og ansvarlig (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, 
s. 39), og det samme gør sig gældende i forhold til kultur og samfund, hvor literacy-begrebet 
nævnes som styrende for anvendelsen af tekster (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 27).  
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6.1.1. Delkonklusion: Dannelsessyn i undervisningsvejledningen 
 

Undervisningsvejledningen afspejler et dannelsessyn, der i høj grad prioriterer elevens horisont. Det 
betyder, at dannelsesprincippet meningsskabende indhold ikke bliver så fremtrædende som de 
andre dannelsesprincipper, fordi der ikke tydeligt lægges op til, hvordan der fx kan inddrages 
fremmedhedsmomenter. Det er kun indenfor kompetenceområdet ”Kultur og samfundsforhold”, at 
der tages tilløb til at udvide horisonten, og det afhænger af lærerens valg. 
Undervisningsvejledningen lægger op til refleksivitet, identitetsarbejde og sammenhæng, og jeg vil 
konkludere, at der overvejende afspejles et dannelsessyn, som flugter med det, jeg præsenterede i 
afsnit 4.  
 
 

6.2. Analyse: ”Vejledning til folkeskolens prøver i faget engelsk – 9. klasse” 
 

Det følgende er en diskursiv dokumentanalyse, hvis formål er at afdække de sproglige markører, der 
italesætter bedømmelseskriterierne til eleverne og dermed giver indsigt i hvad, der vægtes i 
vurderingen. Efterfølgende skal analysen sammenholdes med analysen af 
undervisningsvejledningen for at synliggøre overensstemmelser i dannelsessynet. Min metode er 
ligesom den foregående analyse deduktiv, og de fire dannelsesprincipper fungerer som 
analyseværktøj. Konkret markerer jeg verber, der beskriver, hvad eleven forventes at gøre eller 
kunne i prøvesituationen (bilag 4). Resultatet er visualiseret i figur 1 og 2. 
Jeg er opmærksom på, at jeg kan blive anklaget for at blande pærer og bananer, når jeg leder efter 
dannelsessyn i en summativ evaluering. Afgangsprøvernes udformning har dog så tilpas stor 
indflydelse på organiseringen af undervisningen, at jeg vover at gøre forsøget alligevel.  
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Figur 1. Ordsky med verber fra vurderingsskemaet til FP9 mundtlig engelsk 
 
 

 
Figur 2. Ordsky med verber fra vurderingsskemaet til FP9 skriftlig engelsk  
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6.2.1. Analyse: Den mundtlige prøve –17 minutters walk in the park? 
 

Som det ses på figur 1, så er det hyppigste verbum ”anvender”. Eleven vurderes på anvendelsen af 
grammatik, ord, viden uden at skulle forholde sig analytisk eller vurderende, og der er derfor tale 
om lav grad af kognitive færdigheder. Elevens viden forventes heller ikke at blive brugt i analytisk 
eller vurderende øjemed, da det er formuleret, at eleven blot ”… anvender viden fra sine kilder …” 
(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2020, s. 16). Der er altså tale om en reproduktion af faktuel 
viden. På den måde stilles der ingen krav om refleksiv stillingtagen i præsentationsdelen, som ellers 
er oplagt til dette formål, da eleven her selv udvælger emne og kilder. Eleverne har også haft 
minimum ti lektioner til at forberede deres oplæg og et helt års engelskundervisning, hvor de 
emner, som de beskæftiger sig med til prøven, har været omdrejningspunktet. 
I samtaledelen vurderes det, om ” [e]leven inddrager relevant viden fra bl.a. tekstopgivelserne …” 
og om ”… eleven giver udtryk for synspunkter og holdninger …” (Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 2020, s. 16). Man kan ane en vurdering, der peger i retning af refleksivitet, men der er dog 
ikke formuleret nogle krav om argumentation eller forklaringer på synspunkter eller holdninger. 
Eleven skal heller ikke forholde sig til sin egen rolle i en global sammenhæng eller i kulturmøder. 
Der er altså intet krav om, at eleven på noget tidspunkt skal anvende en reflekterende tilgang til 
kulturmøder og dermed anvender refleksivitet eller identitetsarbejde, som ellers ville være de 
dannelsesprincipper, der ville passe til området.   
Afgangsprøverne i mundtlig engelsk stiller lave kognitive krav, og der er ikke fokus på, at eleven skal 
forholde sig refleksivt eller meningsskabende til den viden, der danner grundlag for prøven, dvs. 
teksterne.  Ej heller er der tale om en knytning af indhold og form, som kunne have vist bevidsthed 
om sammenhænge.  
 
 

6.2.2. Analyse: Den skriftlige prøve  
 

6.2.2.1. Fri skriftlig fremstilling 
 
I den skriftlige produktive del af afgangsprøven, som er en udtræksprøve, ses samme mønster som i 
den mundtlige, idet ordet ”anvender” (figur 2) er det hyppigst forekomne verbum i 
vurderingsskemaet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2020, s. 25). Der vurderes på, hvorvidt 
kommunikationen lykkes via sproglige elementer, og indholdet er kun nævnt i et enkelt punkt, hvor 
det vurderes, om ” [e]leven afpasser indhold efter hensigt, modtager, situation og genre” (Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet 2020, s. 25). I dette punkt samt i punktet om, at ”eleven afpasser sprog 
efter hensigt, modtager, situation og genre” (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2020, s. 25), er 
der faktisk tale om både refleksivitet og fornemmelse for sammenhæng, idet eleven forventes at 
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kunne anvende sin viden om tekstmæssige strukturer i egen tekstproduktion, fx ved at vurdere 
hvilke udtryk og ord, der vil fungere bedst i konteksten.   
I forhold til kultur- og samfundsforhold henvises til afsnittet om dette i prøvevejledningen, og her 
beskrives det, at prøveoplægget forsyner eleven med input om kultur- og samfundsforhold: ”Ved at 
eleverne bruger og reflekterer over dette input, inddrager de kultur- og samfundsforhold” 
(Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2020, s. 5). Eleven er afhængig af det input, der bliver stillet 
til rådighed, hvilket betyder, at eleven ikke får mulighed for at bruge refleksivitet til fx at analysere, 
vurdere med og derefter udvælge et meningsskabende indhold til produktionen.  
 
 

6.2.2.2. Sprog og sprogbrug 
 

Prøven i sprog og sprogbrug vurderer ingen af de fire dannelsesbegreber, da der er tale om 
indsættelsesopgaver, hvor det handler om at kunne klassificere og derefter implementere, og dette 
kan løses ved enten at huske et ords betydning eller bøjning eller ved at anvende ordbog eller 
grammatisk oversigt. Om eleven er bevidst om, hvorfor man anvender det ene eller andet ord eller 
bøjning, vurderes ikke, og der er derfor ikke tale om dannelse – med mindre man mener, at 
indsætningsøvelser tjener til formal dannelse (Schnack 2003, s. 39).  
 
 

6.2.2.3. Lytning og læsning 
 

De to andre discipliner i udtræksprøven i engelsk er lytning og læsning. Beskrivelsen af disse to 
discipliner fylder knap to sider, og drejer sig kort og godt om lytte- og læsefærdigheder (Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet 2020, s. 18). 

 
At analysere lytte- og læseprøven med mine dannelsesprincipper føles som at skyde gråspurve med 
kanoner. Her er udelukkende tale om en prøve i sproglige færdigheder, hvor elevens forståelse for 
de store sammenhænge, refleksivitet, meningsskabende indhold eller identitetsarbejde ikke er 
relevant.  
 
 

6.3. Sammenfatning af den komparative analyse 
 
Undervisningsvejledningen afspejler et dannelsessyn, som i høj grad lægger op til, at eleverne skal 
udvikle forståelse for sig selv og deres omverden og ligefrem udvikle literacy og interkulturel 
kompetence, men det er ikke det, de bliver vurderet på til prøven.  
Resultaterne fra min survey-undersøgelse (afsnit 3) viste, at undervisningen i udskolingen, særligt i 
9. klasse, er påvirket af afgangsprøvernes udformning. Hvor der i undervisningsvejledningen lægges 
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op til refleksivitet, stillingtagen og sammenhæng, så testes der i afgangsprøverne stort set 
udelukkende sproglige færdigheder afkoblet fra et meningsskabende indhold. Man kan derfor med 
rette pege på afgangsprøverne som en risikofaktor i forhold til, at den praktiserede 
engelskundervisning ikke lever op til fagets formål og centrale principper, som de kommer til udtryk 
i vejledningen.   
 
Jeg vil derfor give mit bud på, hvordan afgangsprøverne i engelsk i 9. klasse kan se ud med et 
tydeligere dannelsesperspektiv som mål. Dette bud fungerer som en undersøgelse af, om og 
hvordan man kan udvikle afgangsprøverne, så de styrker engelskfagets dannelsespotentiale.  
  
 

7. Afgangsprøven som udtryk for engelskfagets dannelsespotentiale – 
et bud på en ny afgangsprøve 

 
Når eleverne går til afgangsprøver, har det to funktioner: 1) de får mulighed for at vise, hvad de kan, 
og 2) samfundet har mulighed for at følge med i, hvordan det går med elevernes faglige niveau. 
Men som enhver statistiker ved: Som man råber i skoven, får man svar. Derfor skal eleverne i det 
følgende bud på en afgangsprøve måles ud fra, om de er i stand til på engelsk: 

• at forholde sig undersøgende og refleksivt til tekster og andre input (refleksivitet) 
• at skabe mening ud fra forskellige perspektiver (meningsskabende indhold) 
• at kunne argumentere for egne holdninger og udvise respekt for andres (identitetsarbejde) 
• at kunne udpege problemstillinger og sammenkoble sprog og indhold (sammenhæng) 

 
Mit bud på en ny afgangsprøve hviler desuden på undervisningsvejledningens princip om en 
helhedstænkning af undervisningen (Børne- og Undervisningsministeriet 2019b, s. 8) for at få skabt 
en mere tydelig rød tråd fra undervisningen og til prøven. Derfor er afgangsprøven ikke inddelt i 
mindre prøver ud fra færdighedsområder, idet dette fragmenterer faget med risiko for en 
videreførelse af en allerede eksisterende tendens til, at fx den interkulturelle dimension betragtes 
som en isoleret del (Henriksen et al 2020, s. 131), eller at der undervises isoleret i grammatik 
(Kabel, Christensen & Brok 2019).  
 
 

7.1. Refleksion og horisontudvidelse gennem samarbejde 
 

Afgangsprøven skal give mulighed for, at eleverne kan gå til prøve sammen med andre for på den 
måde at udnytte de muligheder, der er for refleksion og horisontudvidelse ved at indgå i et 
samarbejde, ”… where learners are encouraged to ask as well as answer questions [which] 
promotes meaningful interaction …” (Coyle, Hood & Marsh 2010, s. 35). Derudover kan dette sikre, 
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at engelskundervisningen i højere grad tilrettelægges som elevsamarbejde og på den måde frigiver 
mere tid til den enkelte elevs alsidige udvikling. Dette kræver, at læreren tager samarbejde som 
disciplin alvorligt og stilladserer denne arbejdsform (Storgaard 2020).  
 

7.2. Skriftlig disposition som prøvegrundlag 

Helt konkret skal afgangsprøven bestå af en skriftlig disposition, hvor eleverne beskriver en 
problemstilling, som er relevant i en engelskfaglig sammenhæng, og hvor de skal inddrage 
perspektiver, der belyser problemet. Dispositionen udgør grundlaget for den mundtlige prøve, som 
består af en præsentation samt en efterfølgende samtale. Den skriftlige disposition tæller med i 
bedømmelsen og repræsenterer den skriftlige del af prøven. Gennem forskelligartede kilder, hvad 
angår form, genre, indhold og ophav, skal eleverne belyse deres problemstilling. Læreren skal 
fungere som vejleder i denne proces, som kræver, at der er minimum fjorten lektioner til rådighed. 
Ved at eleverne skal forholde sig til kilderne ud fra ovenstående kriterier, bringes deres refleksivitet 
og sammenhængsforståelse i spil, idet de skal sammensætte et meningsskabende indhold, som 
flugter med deres ståsted i verden. På denne måde bringes alle dannelsesprincipper i spil. 
Udgangspunktet for dette arbejde skal findes i det daglige arbejde i undervisningen, og det er 
derfor en af lærerens fornemste opgaver at tilvejebringe forskelligartede og horisontudvidende 
perspektiver i form af tekster (bredt forstået) og andre input. Her bør lærerne i deres overvejelser 
være opmærksomme på, at horisonten både ligger foran og bagved eleverne ved både at 
præsentere dem for fremmedhedsmomenter og anerkende de læringsrum uden for skolen, hvor 
eleverne henter deres oplevelser og erfaringer. Jeg vil fremhæve skønlitteraturen som et oplagt 
fremmedhedsmoment, idet ” ... fiction opens up for the exploration of meaning” (Hoff 2013, s. 28), 
og ”… den overleverer den uindhentelige indsigt … uden hvilken der ingen tilværelsesoplysning er 
…” (Løgstrup 1987, s. 50). Udover at disse input fungerer som grundlag for elevens undersøgelse af 
problemstillingen, tjener de også som modeltekster, hvor eleverne har mulighed for at tilegne sig 
forståelse for ”… the purpose, overall structure, and language features of the particular genre …” 
(Gibbons 2015, s. 115). Når prøven beskæftiger sig med elevernes evne til at forholde sig til tekster, 
trænes refleksiv literacy. Og der vil være en tydeligere rød tråd fra undervisningens indhold og 
organisering til afgangsprøvens udformning og vurderingskriterier.  

 

7.3. The Language Triptych som vurderingsværktøj 

At indgå vellykket på det skriftlige og mundtlige domænes præmisser kræver viden om kontekst, og 
sprogets genremæssige og sociale indlejrethed tydeliggøres her. Der bør i undervisningen være 
opmærksomhed omkring dette, og her er både CLILs og genrepædagogikkens værktøjskasser 
oplagte at trække på: ”[D]evelopment of literacy within any school subject involves learning to 
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control new language …” (Gibbons 2009, s. 5). Derfor vurderes både den skriftlige disposition og 
den mundtlige præsentation og samtale sprogligt ud fra ”The Language Triptych” (figur 3), idet der 
her afspejles et holistisk og funktionalistisk sprogsyn, hvor sprogets sammenhæng med indholdet 
tydeliggøres, hvilket flugter med undervisningsvejledningens sprogsyn (Børne- og 
Undervisningsministeriet 2019b, s. 4, 7). Language of Learning repræsenterer det sprog, der knytter 
sig til problemstillingens fagområde, fx kunne det i relation til en problemstilling omkring økonomisk 
ulighed være begreber som Gini coefficient eller redistribution. Language for learning er det sprog, 
der muliggør en læringsproces på engelsk og handler om de sprogformer, eleverne har brug for 
adgang til for at kunne opnå nye erkendelser. ”Developing a repertoire of speech acts which relate 
to the content, such as describing, evaluating and drawing conclusions, is essential for tasks to be 
carried out effectively” (Coyle, Hood & Marsh 2010, s. 37). Language through learning omhandler 
de sproglige mekanismer, der både muliggør tænkning, og som er et resultat af tænkning. Elever 
skal have mulighed for at sætte ord på deres tænkning og at blive støttet, således at deres sprog og 
erkendelser udvikles (Coyle, Hood & Marsh 2010, s. 36-38). Tanken om at strække elevernes sprog, 
så de bliver i stand til at udtrykke sig mere præcist, findes også i genrepædagogikken, hvor eleven i 
ZNU ved hjælp af stilladsering nænsomt skubbes ud i nye sproglige og erfaringsmæssige muligheder 
fx ved hjælp af Swains begreb ”stretched” language (Gibbons 2015, s. 26-27).  

 
Figur 3. The Language Triptych (Coyle, Hood & Marsh 2010, s. 36) 

Ved at arbejde ud fra ovenstående udformning og med de parametre, der er skitseret, vil 
afgangsprøven i højere grad flugte med fagets principper, som de er udtrykt i 
undervisningsvejledningen (afsnit 5.1), idet der vurderes ud fra et helhedsperspektiv, der prioriterer 
dannelse, sådan som jeg har beskrevet det gennem min teori, samt ved at eleverne har mulighed 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Anette Lindebæk Bjørnholt (vap640757) – PD afgangsprojekt forår 2021 (ID 7845): Engelskvejleder 
”Dannelse som retning for engelskfaget i en brydningstid” 

 24 

for at bruge hinanden som samarbejdspartnere og på den måde får mulighed for at vise autentiske 
kommunikationsformer.  

 

8. Konklusion 

Opgavens mål var at undersøge, hvilket dannelsessyn, der udtrykkes i vejledningen for faget engelsk 
og i vurderingskriterierne for afgangsprøverne, og herfra afprøve om man kan styrke engelskfagets 
dannelsespotentiale ved at udvikle afgangsprøverne.  
Dannelsessynet i vejledningen for engelsk er præget af både refleksivitet, identitetsarbejde og 
sammenhæng i kraft af betoningen af helhedsorientering og den enkelte elevs placering som 
handlende aktør i en global sammenhæng. Der savnes dog konkrete beskrivelser af, hvordan det 
meningsskabende indhold sikres ved at inddrage fx fremmedhedsmomenter, som eleverne ikke selv 
vil møde eller inddrage. Anderledes forholder det sig med dannelsessynet i afgangsprøverne, som 
kendetegnes af dets fravær. Afgangsprøverne tester sproglige færdigheder, og eleven forventes kun 
i meget lav grad at kunne forholde sig refleksivt eller udvise evne til at se de større sammenhænge 
via fagets globale og interkulturelle dimension.  
Ved at ændre på afgangsprøvens udformning, så den i højere grad vurderer refleksivitet, 
meningsskabende indhold, identitetsarbejde og sammenhæng, kan man opnå en højere grad af 
kontinuitet og sammenhæng mellem fagets formål, centrale principper og afgangsprøven. Det er 
min vurdering, at dette vil kunne bidrage til at skabe mere klarhed omkring engelskfagets identitet, 
og at det vil bidrage til at forløse engelskfagets dannelsespotentiale og tydeliggøre fagets identitet 
som det næststørste sprog- og kulturfag i den danske grundskole.  

 

9. Diskussion og perspektivering: Du skal plante et træ! 

Selvom jeg i denne opgave har konkluderet, at der ud fra et dannelsesmæssigt perspektiv kan være 
god grund til at ændre på afgangsprøvernes udformning, så ved jeg også, at der er mange 
benspænd i forhold til rent faktisk at føre det ud i praksis. De fleste lærere har mærket, hvordan 
centralisering i skoleverdenen har betydet, at logikken ”one size fits all” dominerer, når der skal 
udvikles i skolen. Den brede vifte af politiske og samfundsmæssige påbud om åbne skoler, 
bevægelse i undervisningen, inklusion, differentiering, entreprenørskab, heldagsskole, eksterne 
samarbejdspartnere, udeskole, etc. er eksempler på, hvordan eksterne aktører ønsker at påvirke 
skolen. I sig selv er der ikke noget dårligt ved ovenstående tiltag, men problemet opstår, når 
udviklingen igangsættes fra oven og uden inddragelse af de aktører, der skal føre udviklingen ud i 
praksis. Den fem pejlemærker, som blev rådgivningsgruppens anbefalinger til 
Undervisningsministeriet i forbindelse med justeringen af Fælles Mål i 2018 (Tanggaard 2018, s. 
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127-129), er et godt eksempel på, hvordan vi undgår udvikling hen over hovedet på skolens aktører. 
Særligt pejlemærke 5: Styrkelse af den professionelle dømmekraft italesætter et behov for, at de 
professionelle i skolen får lov til at være – ja! – professionelle. Det er lærerne, der i sidste ende står 
med forvaltningen af diverse formål og pædagogiske planer, og deres dømmekraft er derfor 
afgørende. Forældre, ledelse, elever kan være nok så velmenende i deres ønsker og krav om flere 
tests, tydelige læringsprocesser, specifikke undervisningsformer, osv., men det er i sidste ende 
læreren, og de andre professionelle, der er ansvarlige for praksis, som står med det faglige overblik 
og den særlige viden om klassedynamik, elevforudsætninger, motivation, etc. Med andre ord, så er 
jeg meget bevidst om, at dannelse som udviklingshorisont ikke rummer den lethed eller konkrete 
pret-a-porter-fornemmelse, som mange andre pædagogiske, faglige eller didaktiske 
udviklingsplaner har. Det er fx svært at forklare forældre, der skal vælge skole, hvordan dannelse 
ser ud i praksis. Så er det nemmere at lægge billeder ud på hjemmesiden af samarbejdet med den 
lokale håndværker, den nye legeplads, klasselokalernes smartboards, etc. Udfordringen er også, at 
forældre, elever, skoleledere, lærere også ”bare” er mennesker, der lever i senmoderne 
konkurrencesamfund, hvor det er krævende ikke hele tiden at skulle forholde sig til, hvad der er det 
rigtige at gøre. For hvordan kan man det, når der hersker metodologisk tvivl? Vi vil ind i mellem 
gerne bare kunne hvile på en eller anden form for ontologisk sikkerhed om, at der nok er nogle 
eksperter, der ved, hvad de sætter i gang. Men vi må vide, hvor vi står og hvorfor, vi står netop her, 
så vi kan give vores fag retning og horisont. Vi må turde sætte ting i gang, der ikke kan måles eller 
giver ”immediate response”. Vi må turde tænke i de store sammenhænge: ”Du har del i en fremtid. 
For den skal du plante et træ.” (Hein 1948) 
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Bilag 1. Informationstekst til survey-undersøgelse delt på facebookgruppen 
”Engelsklærernes Lounge” 
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Bilag 2. 
Sp. 6. Hvordan påvirker afgangsprøverne din organisering af undervisningen? 
 
 

Afgangsprøverne fylder 
overvejende meget 

Afgangsprøverne fylder 
hverken meget eller lidt 

Afgangsprøverne fylder 
overvejende ikke meget 

1. Ret meget 
2. Undervisningen i 9. Klasse er 

noget mere fast, da der er kort 
tid til at nå de 3+ 
fordybelsesområder 

 
3. Det er slutmålet, og jeg ønsker 

de skal klare det godt 
 

4. Mere omhyggelig planlægning, 
færre chancer ift materiale 

 
5. I høj grad. Vi arbejder med 

emner, som eleverne kan gå op 
i til prøven. 

 
6. Der skal være ca. 4 emner, der 

afspejler engelsktalende landes 
kultur og samfundsforhold. De 
skal kunne forholde sig til 
emnerne, have ordforråd, 
viden og engagement. De skal 
kunne formulere sig skriftligt 
samt have kendskab til 
grammatik og stavning 

 
7. Jeg forsøger at forberede 

eleverne på prøven - indhold 
og form 

 
8. Det er den bedste prøveform i 

folkeskolen, som jeg i sin tid 
selv var med til at udvikle. Jeg 
har altid tilrettelagt min 
undervisning i hovedemner for 
derfra at tage det videre ift 
elevernes egne interesser, så 
for mig er det to sider af 
samme sag. 

 
9. Vi øver outlines og en masse 

snak 
 

10. Arbejder med 4 store emner, 
skæver til antal læste sider og 

33. Culture and societal 
issues. 

 
34. Jeg forholder mig 

selvfølgelig til 
prøverne - men er 
mest interesseret i, at 
elevernes direkte 
motivation og 
interesse danner 
grundlag for de 
tekster, vi arbejder 
med. (tekstbegrebet 
forstået i videst 
muligt omfang - dvs. 
læste tekster, 
musikvideoer, 
podcasts, spillefilm, 
dokumentarer mv) 

 
35. Hvis der arbejdes 

tematisk og med 
varieret mængde af 
tekster i forkellige 
modaliteter, går det 
fint. 

 
 

36. Vi tester skriftlige 
elementer ca 3-4 
gange på et år, plus 
en terminsprøve. 
Ellers ville jeg fortsat 
have gjort det samme 

 

37. Den skeler jeg da lidt til, men 
det er ikke den, der alene 
styrer planlægningen 

 
38. På nuværende tidspunkt da jeg 

har 7, er den ikke så aktuel. 
Den ligger selvfølgelig i 
baghovedet. 

 
39. påvirkrvikke i 7. og 8. klasse 

 
40. Ikke så meget. 
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er opmærksom på, at alle helst 
skal motiveres i et underemne 

 
11. En del 

 
12. vi arbejder med metoden til 

den mundtlige eksamen 
allerede fra 7.klasse (stikord og 
kildesøgning osv) 

 
13. De er styrende i forhold til valg 

af tekster, organisering etc. 
 

14. I 9. klasse er det vigtigt, at man 
tænker prøven ind i 
undervisningen. Dvs. emner 
skal være prøveegnede, der 
skal også være både 
skriftlighed og grammatisk 
forståelse. 

 
15. Jeg arbejder henimod dem 

 
16. På mange områder. Hvilke 

emner er gode at tale om i 9., 
Øve Outlines, fokus på de 
skriftlige delområder osv osv 

 
17. Vi arbejder altid i temaer med 

multimodale tekster. 
Derudover laver vi mundtlige 
præsentationer på fem min, så 
de har en fornemmelse af 
tiden. Vi laver outlines med 
gode stikord til hvert tema. 

 
18. At jeg ikke kan afvige alt for 

meget fra det planlagte pga 
pensum skal nåes 

19. De påvirker det en del, når jeg 
har 8. og 9. klasse. Jeg nogle 
gange, at jeg er nødt til at køre 
en meget stram årsplan, hvis 
jeg skal nå at klæde eleverne 
ordentligt på til 
afgangsprøverne. 

 
20. De påvirker betydeligt min 

organisering af undervisningen 
- særligt i 9. klasse. Vil gerne, at 
eleverne er trygge ved 
prøveformen og kender til 
rammerne og strukturen på 
forhånd. 
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21. I større grad end ønsket. 

 
22. Fra starten af året er min 

undervisning delt ind i de fire 
emner, jeg kommer til at 
opgive. Det betyder, at hvad 
end, jeg laver af sjov, spil, osv 
retter sig mod afgangsprøven. 

 
23. Utrolig meget. Det bliver nemt 

“de sikre” valg, når jeg 
planlægger tekstopgivelser og 
emner. Vi træner mundtlige og 
skriftlige discipliner - ikke for 
afgangsprøvernes skyld - men 
for at sikre eleverne føler sig 
trygge og kompetente. Dog 
forsøger jeg at inddrage sjove 
øvelser og andet i 
undervisningen, så eleverne 
stadig har glæde og motivation 
ved det engelsk sprog. 

 
24. Jeg underviser 10.kl. 

Undervisningen er emneopdelt 
og så er grammatikken meget 
rettet mod sprog- og 
sprogbrug i den forstand at vi 
har fokus på ordklasser og 
udvidelse af ordforråd 

 
25. Det er slutmålet og er derfor i 

baghovedet under al 
planlægning. 

 
26. Det gør de i høj grad. Også i for 

høj grad. Jeg synes ofte at jeg 
ikke har nok tid til fordybelse, 
ordforrådstilegnelse, skriftlige 
opgaver mv, da tre lektioner 
ikke er meget til at nå det hele. 
Så vi kører et for stramt 
program, som kan gå ud over 
de svageste. 

 
27. Afgangsprøverne påvirker 

organiseringen i den forstand 
at jeg tænker 
fordybelsesområder allerede 
fra starten af 8. klasse. 

 
28. Der tænkes træningsopgaver 

ind i planlægningen, som 
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dermed tager tid fra dit lidt 
mere sjove opgaver. 

 
29. Meget. Jeg er nødt til at vælge 

emner der er relevante ig store 
nok til at der er noget st snakke 
om til eksamen. Desuden skal 
der være god fokus på 
samfunds ig kulturforhold og 
spændende emner at bruge 
med udgangspunkt i 
engelsktalende lande. Og så er 
min undervisning delt meget 
op i forskellige “bidder” af 
forskellige 
undervisningstilgange. 
Eleverne er meget selv på 
banen og de skal altid tale 
meget engelsk. Min 
undervisning er klokkestyret, 
så jeg ved præcis hvor længe 
jeg har til hver opgave. Så har 
jeg 45 minutter. Så er vi 
igennem 4-5 forskellige ting. 

 
30. Hvert emne afsluttes med at 

de laver en outline så de øver 
formen og bruger det som 
selv-evaluering. 

 
31. I 9. sikrer jeg mig, at det, vi 

laver, lever op til 
prøvebekendtgørelsen. 

 
32. I 9. klasse betyder det meget 

for valg af emner og tekster. 
 
 
 

 
Besvarelserne uden kategorisering: 
 

1. Den skeler jeg da lidt til, men det er ikke den, der alene styrer planlægningen 
 

2. Ret meget 
 

3. Undervisningen i 9. Klasse er noget mere fast, da der er kort tid til at nå de 3+ fordybelsesområder 
 

4. Det er slutmålet, og jeg ønsker de skal klare det godt 
 

5. Culture and societal issues. 
 

6. Mere omhyggelig planlægning, færre chancer ift materiale 
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7. I høj grad. Vi arbejder med emner, som eleverne kan gå op i til prøven. 
 

8. Der skal være ca. 4 emner, der afspejler engelsktalende landes kultur og samfundsforhold. De skal kunne 
forholde sig til emnerne, have ordforråd, viden og engagement. De skal kunne formulere sig skriftligt samt 
have kendskab til grammatik og stavning 

 
9. Jeg forholder mig selvfølgelig til prøverne - men er mest interesseret i, at elevernes direkte motivation og 

interesse danner grundlag for de tekster, vi arbejder med. (tekstbegrebet forstået i videst muligt omfang - dvs. 
læste tekster, musikvideoer, podcasts, spillefilm, dokumentarer mv) 

 
10. Jeg forsøger at forberede eleverne på prøven - indhold og form 

 
11. På nuværende tidspunkt da jeg har 7, er den ikke så aktuel. Den ligger selvfølgelig i baghovedet. 

 
12. Det er den bedste prøveform i folkeskolen, som jeg i sin tid selv var med til at udvikle. Jeg har altid tilrettelagt 

min undervisning i hovedemner for derfra at tage det videre ift elevernes egne interesser, så for mig er det to 
sider af samme sag. 

 
13. Vi øver outlines og en masse snak 

 
14. Hvis der arbejdes tematisk og med varieret mængde af tekster i forkellige modaliteter, går det fint. 

 
15. Arbejder med 4 store emner, skæver til antal læste sider og er opmærksom på, at alle helst skal motiveres i et 

underemne 
 

16. En del 
 

17. vi arbejder med metoden til den mundtlige eksamen allerede fra 7.klasse (stikord og kildesøgning osv) 
 

18. De er styrende i forhold til valg af tekster, organisering etc. 
 

19. I 9. klasse er det vigtigt, at man tænker prøven ind i undervisningen. Dvs. emner skal være prøveegnede, der 
skal også være både skriftlighed og grammatisk forståelse. 

 
20. Jeg arbejder henimod dem 

 
21. På mange områder. Hvilke emner er gode at tale om i 9., Øve Outlines, fokus på de skriftlige delområder osv 

osv 
 

22. Vi arbejder altid i temaer med multimodale tekster. Derudover laver vi mundtlige præsentationer på fem min, 
så de har en fornemmelse af tiden. Vi laver outlines med gode stikord til hvert tema. 

 
23. At jeg ikke kan afvige alt for meget fra det planlagte pga pensum skal nåes 
24. De påvirker det en del, når jeg har 8. og 9. klasse. Jeg nogle gange, at jeg er nødt til at køre en meget stram 

årsplan, hvis jeg skal nå at klæde eleverne ordentligt på til afgangsprøverne. 
 

25. De påvirker betydeligt min organisering af undervisningen - særligt i 9. klasse. Vil gerne, at eleverne er trygge 
ved prøveformen og kender til rammerne og strukturen på forhånd. 

 
26. I større grad end ønsket. 

 
27. Fra starten af året er min undervisning delt ind i de fire emner, jeg kommer til at opgive. Det betyder, at hvad 

end, jeg laver af sjov, spil, osv retter sig mod afgangsprøven. 
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28. Utrolig meget. Det bliver nemt “de sikre” valg, når jeg planlægger tekstopgivelser og emner. Vi træner 
mundtlige og skriftlige discipliner - ikke for afgangsprøvernes skyld - men for at sikre eleverne føler sig trygge 
og kompetente. Dog forsøger jeg at inddrage sjove øvelser og andet i undervisningen, så eleverne stadig har 
glæde og motivation ved det engelsk sprog. 

 
29. Jeg underviser 10.kl. Undervisningen er emneopdelt og så er grammatikken meget rettet mod sprog- og 

sprogbrug i den forstand at vi har fokus på ordklasser og udvidelse af ordforråd 
 

30. Det er slutmålet og er derfor i baghovedet under al planlægning. 
 

31. Det gør de i høj grad. Også i for høj grad. Jeg synes ofte at jeg ikke har nok tid til fordybelse, 
ordforrådstilegnelse, skriftlige opgaver mv, da tre lektioner ikke er meget til at nå det hele. Så vi kører et for 
stramt program, som kan gå ud over de svageste. 

 
32. Afgangsprøverne påvirker organiseringen i den forstand at jeg tænker fordybelsesområder allerede fra starten 

af 8. klasse. 
 

33. Der tænkes træningsopgaver ind i planlægningen, som dermed tager tid fra dit lidt mere sjove opgaver. 
 

34. Meget. Jeg er nødt til at vælge emner der er relevante ig store nok til at der er noget st snakke om til eksamen. 
Desuden skal der være god fokus på samfunds ig kulturforhold og spændende emner at bruge med 
udgangspunkt i engelsktalende lande. Og så er min undervisning delt meget op i forskellige “bidder” af 
forskellige undervisningstilgange. Eleverne er meget selv på banen og de skal altid tale meget engelsk. Min 
undervisning er klokkestyret, så jeg ved præcis hvor længe jeg har til hver opgave. Så har jeg 45 minutter. Så er 
vi igennem 4-5 forskellige ting. 

 
35. påvirkrvikke i 7. og 8. klasse 

 
36. Hvert emne afsluttes med at de laver en outline så de øver formen og bruger det som selv-evaluering. 

 
37. I 9. sikrer jeg mig, at det, vi laver, lever op til prøvebekendtgørelsen. 

 
38. I 9. klasse betyder det meget for valg af emner og tekster. 

 
39. Ikke så meget. 

 
40. Vi tester skriftlige elementer ca 3-4 gange på et år, plus en terminsprøve. Ellers ville jeg fortsat have gjort det 

samme 
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Bilag 3. 
Sp. 7. Hvilke overvejelser gør du dig, når du udvælger tekster til opgivelserne i 
engelsk? 

 
oplysende indhold  passende 

sværhedsgrad 
forskellige genrer vedkommende 

indhold 
1. Aktualitet 
2. Om 

eleverne får 
atof nok til 
at svare 
uddybende 
på generelle 
spørgsmål i 
emnet. 
Altså så de 
ikke blot 
kan svare ift 
årstal og 
facts, men 
ogsp med 
egne 
meninger, 
kultur og 
samfund og 
nyeste 
begivenhed
er 

3. Forståelige 
og gerne 
med en god 
“ case” fra 
et 
engelsktale
nde land, 
som 
eleverne 
kan huske 

4. aktualitet, 
elevernes 
egne 
interesser 

5. De skal dels 
være 
vedkommen

17. Passende og 
varierende 
sværhedsgr
ad. Der skal 
være kød 
på. De skal 
være i 
forskellige 
teksttyper. 

18. Niveauet, 
interesse og 
relevans 

19. At de skal 
ramme 
emnet, 
passende 
niveau, 
interessere 
eleverne og 
være 
rimelige nye 

20. Sværhedsgr
ad og om 
det er 
interessant 
for eleverne 

21. Det skal 
være 
tekster, som 
giver 
eleverne en 
baggrund 
for at tale 
videre om 
emnet. De 
skal have en 
passende 
sværhedsgr
ad og være 

33. Passende og 
varierende 
sværhedsgrad. 
Der skal være 
kød på. De skal 
være i 
forskellige 
teksttyper. 

34. Variation i 
modalitet og 
gerne så 
autentiske 
tekster som 
muligt. 

35. Relevans ift. 
tema, 
sværhedsgrad 
og 
multimodalitet 

36. At der er 
opgivelser for 
både den 
dygtige elev og 
den udfordrede 
elev - og at 
teksterne giver 
eleven et solidt 
indblik i et 
givent emne. 
Med tekster 
mener jeg både 
skriftlige 
tekster, 
multimodale 
tekster, film etc. 

37. Først og 
fremmest går 
jeg efter 'lyse og 
positive' emner. 

43. Relevans 
for 
eleverne i 
klassen - + 
hvor 
vedkomme
nde, 
teksterne 
synes for 
den 
pågældend
e klasse. 

44. Niveauet, 
interesse 
og relevans 

45. At de skal 
ramme 
emnet, 
passende 
niveau, 
interessere 
eleverne og 
være 
rimelige 
nye 

46. Sværhedsgr
ad og om 
det er 
interessant 
for 
eleverne 

47. aktualitet, 
elevernes 
egne 
interesser 

48. De skal dels 
være 
vedkomme
nde (fx 
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de (fx 
"Being 
Young") og 
dels 
oplysende 
(fx "Slavery" 
og "South 
Africa"... jeg 
har et 
emne, der 
hedder 
"Around the 
World") 

6. Det skal 
være 
tekster, som 
giver 
eleverne en 
baggrund 
for at tale 
videre om 
emnet. De 
skal have en 
passende 
sværhedsgr
ad og være 
bredt 
dækkende 
for emnet. 

7. Relevans ift. 
tema, 
sværhedsgr
ad og 
multimodali
tet 

8. At de skal 
være 
lærerige 
omkring 
engelsktale
nde landes 
kultur og 
samfund 

9. At de er 
repræsentat

bredt 
dækkende 
for emnet. 

22. Sværhedsgr
ad, ønsket 
ordforråd, 
længde 

23. Relevans ift. 
tema, 
sværhedsgr
ad og 
multimodali
tet 

24. De skal 
selvfølgeligt 
nogenlunde 
passe i 
niveau til 
den 
elevgruppe, 
jeg arbejder 
med. 
Derudover 
forsøger jeg 
også at 
finde 
tekster, der 
ikke er alt 
for gamle, 
så de 
sprogligt 
også passe 
til det 
engelsk, der 
bliver talt i 
dag. Og ja, 
hvis muligt 
forsøger jeg 
også at 
finde 
tekster, der 
omhandler 
ting, der er 
relevante og 
har 

Jeg har over 
årene droppet 
tunge emner 
om krig, død, 
ødelæggelse, 
mobning, 
selvskade/selvm
ord osv. De er 
byttet ud med 
emner om 
litteratur (fx 
fantasy), 
historie, filmens 
univers. Og så 
spørger jeg mig 
selv; støtter de 
mit emne på et 
sprogligt niveau, 
der passer mine 
elevers? 

38. Eleverne har 
stor 
medindflydelse 
ift opgivelserne. 
Jeg har et håb 
om, at andre 
tekstudtryk (fx 
billeder) kan 
fylde mere i 
opgivelserne. 

39. Sværhedsgrad, 
variation, husk 
skønlitteratur 

40. Eleverne er 
medbestemmen
de ift. det, der 
udvælges sidst 
på året. Jeg 
udvælger 
tekster, der 
behandler vores 
emner bredt. 
Engelsktalende 
landes kultur og 
samfundsforhol

"Being 
Young") og 
dels 
oplysende 
(fx 
"Slavery" 
og "South 
Africa"... 
jeg har et 
emne, der 
hedder 
"Around 
the World") 

49. Elevernes 
interesse 

50. De skal 
selvfølgeligt 
nogenlunde 
passe i 
niveau til 
den 
elevgruppe, 
jeg 
arbejder 
med. 
Derudover 
forsøger jeg 
også at 
finde 
tekster, der 
ikke er alt 
for gamle, 
så de 
sprogligt 
også passe 
til det 
engelsk, 
der bliver 
talt i dag. 
Og ja, hvis 
muligt 
forsøger jeg 
også at 
finde 
tekster, der 
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ive i forhold 
til hvad de 
ellers 
møder af 
tekster 
både i 
sværhedsgr
ad og 
indhold. 

10. Først og 
fremmest 
går jeg efter 
'lyse og 
positive' 
emner. Jeg 
har over 
årene 
droppet 
tunge 
emner om 
krig, død, 
ødelæggels
e, mobning, 
selvskade/s
elvmord 
osv. De er 
byttet ud 
med emner 
om 
litteratur (fx 
fantasy), 
historie, 
filmens 
univers. Og 
så spørger 
jeg mig selv; 
støtter de 
mit emne 
på et 
sprogligt 
niveau, der 
passer mine 
elevers? 

11. At de er 
relevante 

interesseom
råde, der 
kan fange 
eleverne. 

25. At de er 
repræsentat
ive i forhold 
til hvad de 
ellers 
møder af 
tekster 
både i 
sværhedsgr
ad og 
indhold. 

26. Først og 
fremmest 
går jeg efter 
'lyse og 
positive' 
emner. Jeg 
har over 
årene 
droppet 
tunge 
emner om 
krig, død, 
ødelæggels
e, mobning, 
selvskade/s
elvmord 
osv. De er 
byttet ud 
med emner 
om 
litteratur (fx 
fantasy), 
historie, 
filmens 
univers. Og 
så spørger 
jeg mig selv; 
støtter de 
mit emne 
på et 

d spiller også en 
stor rolle. Jeg 
skifter meget 
mellem 
nyhedsartikler, 
film, 
dokumentarer 
og evt sange 

41. Jeg forsøger at 
få mere 
variation ind i 
mine tekster. 
Jeg forsøger at 
finde autentiske 
tekster så 
eleverne ikke 
kun læser 
lærermiddelpro
ducerede 
tekster. 
Derudover har 
jeg fokus på at 
ramme mange 
forskellige 
genrer. 

42.  
 

omhandler 
ting, der er 
relevante 
og har 
interesseo
mråde, der 
kan fange 
eleverne. 

51. At der er 
opgivelser 
for både 
den dygtige 
elev og den 
udfordrede 
elev - og at 
teksterne 
giver 
eleven et 
solidt 
indblik i et 
givent 
emne. Med 
tekster 
mener jeg 
både 
skriftlige 
tekster, 
multimodal
e tekster, 
film etc. 

52. Eleverne 
har stor 
medindflyd
else ift 
opgivelsern
e. Jeg har 
et håb om, 
at andre 
tekstudtryk 
(fx billeder) 
kan fylde 
mere i 
opgivelsern
e. 
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for emnet 
og til at gå 
til uanset 
niveau 

12. Eleverne er 
medbestem
mende ift. 
det, der 
udvælges 
sidst på 
året. Jeg 
udvælger 
tekster, der 
behandler 
vores 
emner 
bredt. 
Engelsktale
nde landes 
kultur og 
samfundsfo
rhold spiller 
også en stor 
rolle. Jeg 
skifter 
meget 
mellem 
nyhedsartikl
er, film, 
dokumentar
er og evt 
sange 

13. Elevernes 
interesser, 
kultur og 
samfundsfo
rhold, 
aktualitet, 
længden af 
teksterne 

14. At de giver 
information 
og at de er 
super gode 
som 

sprogligt 
niveau, der 
passer mine 
elevers? 

27. At de er 
relevante 
for emnet 
og til at gå 
til uanset 
niveau 

28. Sværhedsgr
ad, 
variation, 
husk 
skønlitterat
ur 

29.  
30. Elevernes 

interesser, 
kultur og 
samfundsfo
rhold, 
aktualitet, 
længden af 
teksterne 

31. At de giver 
information 
og at de er 
super gode 
som 
udgangspun
kt til 
mundtlig 
eksamen. 
Og så skal 
der være 
kød på og 
ikke alt for 
lette. 
Vælger 
gerne lidt 
svære 
tekster, 
men 
indlæser 

53. Eleverne er 
medbeste
mmende 
ift. det, der 
udvælges 
sidst på 
året. Jeg 
udvælger 
tekster, der 
behandler 
vores 
emner 
bredt. 
Engelsktale
nde landes 
kultur og 
samfundsfo
rhold spiller 
også en 
stor rolle. 
Jeg skifter 
meget 
mellem 
nyhedsartik
ler, film, 
dokumenta
rer og evt 
sange 

54. Elevernes 
interesser, 
kultur og 
samfundsfo
rhold, 
aktualitet, 
længden af 
teksterne 

55. indholdet 
skal tale til 
eleverne og 
repræsente
re globale 
problemstill
ingr 

56. Jeg må ikke 
udvælge - 
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udgangspun
kt til 
mundtlig 
eksamen. 
Og så skal 
der være 
kød på og 
ikke alt for 
lette. 
Vælger 
gerne lidt 
svære 
tekster, 
men 
indlæser 
dem så for 
de elever 
der har 
svært ved 
selv at 
komme 
igennem 
dem, eller 
laver et lille 
referat til 
dem så de 
har en for 
forståelse 
for teksten 
inden de 
skal læse 
den. 

15. indholdet 
skal tale til 
eleverne og 
repræsente
re globale 
problemstilli
ngr 

16.  
 

dem så for 
de elever 
der har 
svært ved 
selv at 
komme 
igennem 
dem, eller 
laver et lille 
referat til 
dem så de 
har en for 
forståelse 
for teksten 
inden de 
skal læse 
den. 

32.  
 

det skal 
eleverne. 
Det er jo 
deres 
prøve. Men 
jeg 
opfordrer 
til at de 
vælger 
bredt, så de 
har meget 
at tale om. 

57.  
 

 
 
Besvarelser uden kategorisering: 
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58. Passende og varierende sværhedsgrad. Der skal være kød på. De skal være i forskellige 
teksttyper. 

59. Relevans for eleverne i klassen - + hvor vedkommende, teksterne synes for den pågældende 
klasse. 

60. Niveauet, interesse og relevans 
61. Aktualitet 
62. Om eleverne får atof nok til at svare uddybende på generelle spørgsmål i emnet. Altså så de 

ikke blot kan svare ift årstal og facts, men ogsp med egne meninger, kultur og samfund og 
nyeste begivenheder 

 
63. At de skal ramme emnet, passende niveau, interessere eleverne og være rimelige nye 
64. Variation i modalitet og gerne så autentiske tekster som muligt. 
65. Forståelige og gerne med en god “ case” fra et engelsktalende land, som eleverne kan huske 
66. Sværhedsgrad og om det er interessant for eleverne 
67. aktualitet, elevernes egne interesser 
68. De skal dels være vedkommende (fx "Being Young") og dels oplysende (fx "Slavery" og 

"South Africa"... jeg har et emne, der hedder "Around the World") 
 

69. Det skal være tekster, som giver eleverne en baggrund for at tale videre om emnet. De skal 
have en passende sværhedsgrad og være bredt dækkende for emnet. 

70. Elevernes interesse 
71. Sværhedsgrad, ønsket ordforråd, længde 
72. Relevans ift. tema, sværhedsgrad og multimodalitet 
73. At de skal være lærerige omkring engelsktalende landes kultur og samfund 
74. De skal selvfølgeligt nogenlunde passe i niveau til den elevgruppe, jeg arbejder med. 

Derudover forsøger jeg også at finde tekster, der ikke er alt for gamle, så de sprogligt også 
passe til det engelsk, der bliver talt i dag. Og ja, hvis muligt forsøger jeg også at finde tekster, 
der omhandler ting, der er relevante og har interesseområde, der kan fange eleverne. 

75. At der er opgivelser for både den dygtige elev og den udfordrede elev - og at teksterne giver 
eleven et solidt indblik i et givent emne. Med tekster mener jeg både skriftlige tekster, 
multimodale tekster, film etc. 

76. At de er repræsentative i forhold til hvad de ellers møder af tekster både i sværhedsgrad og 
indhold. 

77. Først og fremmest går jeg efter 'lyse og positive' emner. Jeg har over årene droppet tunge 
emner om krig, død, ødelæggelse, mobning, selvskade/selvmord osv. De er byttet ud med 
emner om litteratur (fx fantasy), historie, filmens univers. Og så spørger jeg mig selv; støtter 
de mit emne på et sprogligt niveau, der passer mine elevers? 

78. Eleverne har stor medindflydelse ift opgivelserne. Jeg har et håb om, at andre tekstudtryk 
(fx billeder) kan fylde mere i opgivelserne. 

79. At de er relevante for emnet og til at gå til uanset niveau 
80. Sværhedsgrad, variation, husk skønlitteratur 
81. Eleverne er medbestemmende ift. det, der udvælges sidst på året. Jeg udvælger tekster, der 

behandler vores emner bredt. Engelsktalende landes kultur og samfundsforhold spiller også 
en stor rolle. Jeg skifter meget mellem nyhedsartikler, film, dokumentarer og evt sange 
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82. Jeg forsøger at få mere variation ind i mine tekster. Jeg forsøger at finde autentiske tekster 
så eleverne ikke kun læser lærermiddelproducerede tekster. Derudover har jeg fokus på at 
ramme mange forskellige genrer. 

83. Elevernes interesser, kultur og samfundsforhold, aktualitet, længden af teksterne 
84. At de giver information og at de er super gode som udgangspunkt til mundtlig eksamen. Og 

så skal der være kød på og ikke alt for lette. Vælger gerne lidt svære tekster, men indlæser 
dem så for de elever der har svært ved selv at komme igennem dem, eller laver et lille 
referat til dem så de har en for forståelse for teksten inden de skal læse den. 

85. indholdet skal tale til eleverne og repræsentere globale problemstillingr 
86. Jeg må ikke udvælge - det skal eleverne. Det er jo deres prøve. Men jeg opfordrer til at de 

vælger bredt, så de har meget at tale om. 
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Bilag 4.  
Diskursanalyse af vurderingskriterierne fra FP9 i engelsk (Styrelsen for Undervisning 
og Kvalitet 2020) 
 
Mundtlig prøve Skriftlig prøve 

 
Fra prøvevejledningens tekst: Fra prøvevejledningens tekst: 
Tale ud fra kilder  
Bruger kilderne 
Skal bruge tekstopgivelserne  
Kan tale om temaerne  
Fordyber sig i det valgte emne 
Kan genanvende nogle af de ord, som knytter 
sig til tekstopgivelserne 
Skal vise, hvad de ved om engelsktalende 
landes kultur og samfundsforhold  
Inddrage engelsktalende landes kultur- og 
samfundsforhold 
Anvende mindst to kilder 
Fører en samtale om prøveoplægget 
Skal inddrage relevant viden  
Kan inddrage fx pointer, synspunkter og viden 
 

Viden inden for centrale grammatiske og 
sproglige områder 
Bruger og reflekterer over input 
Inddrager kultur- og samfundsforhold 
Kunne disponere stoffet 
Udtrykke sig hensigtsmæssigt og 
sammenhængende 
 
 
 

Fra vurderingsskemaet: Fra vurderingsskemaet: 
Anvender 
Anvender 
Udtrykker sig 
Anvender 
Udtaler 
Præsenterer og viser 
Anvender 
Anvender 
Lytter, reagerer og tager initiativ 
Giver udtryk for synspunkter og holdninger 
Inddrager relevant viden 

Besvarer 
Afpasser indhold 
Udtrykker sig  
Anvender 
Anvender 
Afpasser sprog 
Anvender 
Sætter tegn 
Staver 
anvender tegn 
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