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Supplerende databaseret status på 
sprogområdet
• Grundskolen

• Andelen af elever med fransk og tysk
• Udbuddet af fransk i folkeskolen

• Ungdomsuddannelserne – med særlig fokus på stx
• Den generelle udvikling inden for de store fremmedsprogsfag
• Andelen af elever med en sproglig studieretning

• De videregående uddannelser
• Antal beståede kompetencemålsprøver på læreruddannelsen
• Antal optagne og færdige kandidater på universiteternes sproguddannelser



Kilder

• Hvor andet ikke er anført, er data på grundskole- og 
ungdomsuddannelsesområdet fra BUVM’s datavarehus
www.uddannelsesstatistik.dk, og data på det videregående
uddannelsesområde er fra UFM. 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


Grundskolen

• Andelen af elever, der har 2. fremmedsprog i 9. klasse, er steget
markant igennem de sidste 10 år. 

• Hvor der i skoleåret 2011/2012 var 86,6% af eleverne i grundskolen, 
der enten havde fået en karakter i fransk eller i tysk i 9. klasse, så var
dette tal steget til 92,8% i skoleåret 2020/21.



Fransk i grundskolen

• Knap 10% af eleverne i 
grundskolen fik i skoleåret
20/21 en karakter i fransk i 
9. klasse (6538 elever) 

• Let stigende tendens
igennem de sidste 10 år
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Tysk i grundskolen

• Ca. 83,5% af eleverne i 
grundskolen fik i skoleåret
20/21 en karakter i tysk i 9. 
klasse (55.203 elever) 

• Markant stigende tendens
igennem de sidste 10 år, 
særligt i perioden frem til
2017/18 76,0%
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Franskudbuddet i folkeskolen

• Følgegrupperapporten
• Skoleåret 2020/21: fransk som 2. fremmedsprog udbydes på 312 folkeskoler i 

67 kommuner

• STILs validerede tal på www.uddannelsesstatistik.dk
• Skolåret 2021/22: fransk som 2. fremmedsprog udbydes på 240 folkeskoler i 

45 kommuner

http://www.uddannelsesstatistik.dk/


Regional fordeling - meget skæv fordeling af
franskudbudet i folkeskolen
• I skoleåret 2021/22 var der i alt 240 folkeskoler, der udbød fransk som

2. fremmedsprog
Region Antal % af skoler
Region Hovedstaden 187 folkeskoler ud af 254 74%
Region Midtjylland 16 folkeskoler ud af 307 5%
Region Nordjylland 2 folkeskoler ud af 147 1%
Region Sjælland 26 folkeskoler ud af 191 14%
Region Syddanmark 9 folkeskoler ud af 296 3%

Folkeskoler er her opgjort som skoler uden afdelinger og som afdelinger: https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/personale-og-skoler/antal-grundskoler. 10. klassecentre og ungdomsskoler er ikke talt med. 

https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/personale-og-skoler/antal-grundskoler


Fremmedsprog på stx de sidste 10 skoleår

• Alle tal i de kommende slides viser andelen af stx-studenter med de 
forskellige fremmedsprogsfag og -niveauer i det enkelte år

• Alle data er opgjort på bevisår, dvs. det år eleven dimitterer



De store 2. fremmedsprog på stx: Fransk, 
spansk og tysk

Kun meget lille forskydning 
mellem de tre store             
2. fremmedsprog på stx
Fransk - fra 17,1% til 16,3%

Spansk – fra 27,7% til 27,9%
Tysk – fra 56,0% til 56,8%



De mindre sprog på stx: Italiensk og kinesisk

Italiensk - fra 1,2% til 0,9%
Kinesisk – fra 0,4% til 1,1% 
(dog under indfasning frem 
til 2014)

Forholdsvist stabilt, italiensk 
dog med en let faldende 
tendens



Tysk på stx

- Andelen af studenter med tysk 
fortsætter B-niveau er støt 
stigende fra 2014 og frem

- Andelen af studenter med tysk 
fortsætter A-niveau falder markant 
med den nye gymnasiereforms 
første kuld studenter – fra 8,0% i 
2019 til 5,9% i 2020 – et fald på ca. 
26% over et skoleår



Fransk på stx
• Der er sket en forskydning mellem                                                                               

fortsættersprog og begyndersprog. 
• Differencen, der var på knap 6 

procentpoint i 2012 (11,5% - 5,6%), er 
i 2021 faldet til 3,5 procentpoint 
(9,9% - 6,4%).

• Markant fald i 2020 i antallet af 
studenter med fransk på fortsætter A-
niveau – fra 1,5% i 2019 til 1,1% i 
2020 – et fald på ca. 27% over et 
skoleår.



Engelsk på stx

• Siden 2018 er andelen 
af studenter med 
engelsk på A-niveau 
faldet fra 66,8% til 
55,3% - et fald på ca. 
17% - det største dyk 
kommer i 2020



Latin på stx
• Antallet af studenter med 

mindst tre fremmedsprog er 
steget med den nye 
gymnasiereform, dette kan i 
høj tilskrives en markant 
stigning i antallet af studenter 
med latin på C-niveau. 

• 2021 var første år i mange år, 
hvor der var flere studenter 
med latin på 
eksamensbeviset, end der var 
studenter med fransk på 
eksamensbeviset.



Andel af stx-elever med en sproglig
studieretning

• Rapportens tal for andelen af stx-elever på en sproglig studieretning
er ikke korrekte



Opsummering fremmedsprog stx 2012-2021

• Andelen af studenter med engelsk på A-niveau, tysk fortsættersprog 
på A-niveau og fransk fortsættersprog på A-niveau er faldet markant 
med den nye gymnasiereform

• I de første fem årgange på den seneste gymnasiereform er der en 
faldende tendens i andelen af elever, der vælger en sproglig 
studieretning

• Andelen af elever, der vælger de forskellige fremmedsprog, er 
forholdsvis stabil igennem den 10-årige periode – dog med 
forskydning mellem fortsætter- og begyndersprog i fransk 



Tysk på læreruddannelsen

• Forholdsvis stabil udvikling i tysk, hvor der i snit er bestået 151 
kompetencemålsprøver i tysk årligt fra 2016-20 

Kilde: Egen indhenting
af tal fra professions-
højskolerne



Fransk på læreruddannelsen

• I fransk er der i snit er bestået 24 kompetencemålsprøver årligt fra 
2016-20 

Kilde: Egen indhenting
af tal fra professions-
højskolerne



Engelsk på læreruddannelsen

• Stigning i antallet af nye engelsklærere

Kilde: Egen indhenting
af tal fra professions-
højskolerne



Optag universiteternes sproguddannelser
2013-22

• Tysk: fald på 56%
• Fransk: fald på 26%
• Spansk: fald på 35%
• Italiensk: fald på 71%
• Kinesisk: fald på 41%



Universiteternes sproguddannelser

• Engelsk: fald på 26%



Bachelorproduktion

• Gennemsnit i perioden:
• Fransk: 28 bachelorer
• Spansk: 58 bachelorer
• Tysk: 44 bachelorer



Bachelorproduktion

• Gennemsnit i perioden:
• Engelsk: bachelorer 265



Kandidatproduktion

• Gennemsnit i perioden:
• Fransk: 16 kandidater
• Spansk: 26 kandidater
• Tysk: 31 kandidater



Kandidatproduktion

• Gennemsnit i perioden:
• Engelsk: kandidater 177



Spørgsmål

• Det var en masse tal og grafer! 

• Spørgsmål?

• I er altid velkomne til at kontakte os for data på 
fremmedsprogsområdet.
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