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1. Indledning - hvorfor Qaqisa-evalueringen
Qaqisa er et projekt der er udviklet af 
CSR-Greenland, med det formål at fremme 
folkeskoleelevers interesse og motivation for 
arbejde og uddannelse. Projektets overord-
nede formål er at motivere de ældste ele-
ver i folkeskolen til at fortsætte i uddannel-
sessystemet efter folkeskolens afgangsprøve 
gennem et intensiveret lokalt samarbejde 
mellem skole og virksomheder. Samtidig 
skaber projektet mulighed for, at det om-
kringliggende samfund bliver en naturlig del 
af skolelivet.

Projektet opererer på to niveauer - på et 
erhvervsniveau og på et skoleniveau. Er-
hvervsniveauet søger at forberede virksom-
heder til at tage godt imod folkeskoleelever 
når de skal i erhvervspraktik og vejlede 
eleverne i hvad der kræves fagligt i den på-
gældende arbejdsplads. 
Skoleniveauet søger at systematisere den 
måde hvorpå skolerne forbereder eleverne 
til deres erhvervspraktikperiode i 9. og 10. 
klasse. 
Evalueringen af Qaqisa har til formål at do-
kumentere hvordan eleverne har modtaget 
vejledning der leder frem til deres erhvervs-
praktikperiode. Herudover ligger der i rap-
porten også et fokus på elevernes selvvur-
dering i fagene grønlandsk, dansk, engelsk 
og matematik. 

Skolernes Qaqisa-forløb har været evalueret 
årligt siden 2020 gennem brug af et online 
spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse. 
Spørgeskemaet har gennem alle tre år stil-
let eleverne de samme spørgsmål, hvorfor 
det er muligt at sammenligne analyser på 
tværs af de tre evalueringsår. 
Evaluering af Qaqisa - forløbet giver indsigt 
i både den vejledning eleverne har fået, og 
samtidig giver spørgeskemaets øvrige fagli-
ge selvvurderingsspørgsmål mulighed for at 
kunne lave en analyse af elevernes faglige 
selvforståelse. 

I 2020 deltog seks skoler i et pilotprojekt, 
der blandt også tjente til at pilotteste spør-
geskemaet. I 2021 og 2022 har 19 skoler 
deltaget. Hver evaluering har mundet ud i 
tabelrapporter for de deltagende skoler, så-
ledes skolerne har kunnet følge resultaterne 
og elevernes vurdering af skolevejledningen. 
Denne rapport bygger på datasæt fra de 
19 skoler fordelt på 16 byer over tre år 
med lige knap 1000 elever der har udfyldt 
spørgeskemaet. Andelen af besvarelser over 
tre år svarer til omkring 50% af elevpopu-
lation for de tre år i folkeskolens trin 3 for 
de folkeskoler der deltog i Qaqisa. Dette 
giver også mulighed for at kunne spore en 
udvikling i skolernes indsats på erhvervsvej-
ledningen, ligesom det også åbner for at 
kunne se hvordan elevers selvvurdering af 
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2. Metode
Evalueringen af Qaqisa-forløbet tager form 
af et online spørgeskema. Spørgsmålene til 
spørgeskemaet er konstrueret med inspi-
ration fra en elevtilfredshedsundersøgelse 
gennemført af Undervisningsministeriet i 
Danmark, variabler omkring elevers selv-
vurdering på faglige parametre i sprog og 
matematik, SLiCA undersøgelsens spørgsmål 
omkring social og uddannelsesmæssig bag-
grund, samt Qaqisa sekretariatets ønsker til 
enkelte spørgsmål. Det samlede spørgeske-
maet er godkendt af QAQISA sekretariatet. 
Spørgeskemaet er udarbejdet og pilottestet 
på både grønlandsk og dansk. Spørgeske-
maerne er blevet udfyldt online på sur-
vey-platformen Surveymonkey.com. Spørge-
skemaet blev pilottestet op til det første år 
2020.

faglige færdigheder i grønlandsk, dansk, en-
gelsk og matematik har udviklet sig over en 
kortere årrække. Vi skal gøre opmærksom-
me på at antal skoleelever der har udfyldt 
spørgeskemaet i gennem de tre undersø-
gelsesår, med henholdsvis 184 (2020), 290 
(2021) og 495 (2022) varierer, og at det 
skal tages in mente når man sammenligner 
på tværs af årene.  

Spørgeskemaet lægger vægt på at belyse 
deltagernes baggrund og forudsætninger 
for at komme videre i uddannelsessystemet 
efter folkeskolen. Analyse af elevernes svar 
på spørgeskemaet giver mulighed for at 
kunne vise forældrenes uddannelsesmæssige 
og arbejdsmæssige situation. 

Link til besvarelse af spørgeskemaet er 
hvert år blevet genereret til hver enkelt 
skole og sendt via e-mail til en kontaktper-
son på hver skole. Skolerne har i udgangs-
punkt haft 14 dage til udfyldelse af spør-
geskemaerne, dog har der ved flere tilfælde 
været udfordringer for skolerne af teknisk 
karakter der har betydet en forsinkelse 
på svar.  Herudover har corona-epidemien 
de seneste år påvirket svar procenten, da 
mange elever i længere perioder i 2020 og 
2021 har modtaget online undervisning. 

3. Rapporten 
Denne samlende rapport er baseret på data 
fra årene 2020 til 2022, og målet med rap-
porten er at give en oversigt over elevernes 
selvvurdering af sprogfagene (grønlandsk, 
dansk, engelsk), matematik og den vejled-
ning de har modtaget – på tværs af alle 
de deltagende skoler. Rapporten har derfor 
konkret medtaget data for elevernes vurde-
ring af deres skriftlige færdigheder i sprog-
fagene og de data der vedrører elevernes 
oplevelse af erhvervsvejledningen i skolen. 
Rapporten behandler således et udsnit af 
de data der er indsamlet.  
Rapporten er opdelt i to dele – en faglig 
del (grønlandsk, dansk, engelsk og matema-
tik), og en del der er centreret om elever-
nes oplevelse af erhvervsvejledningen. 
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4. Forældrenes uddannelsesstatus og arbejdssituation
Eleverne er i spørgeskemaet også blevet spurgt indtil forældrenes uddan-
nelsesstatus og arbejdsmæssige situation. Denne variabel er inkluderet fordi 
forskning peger på at netop forældres egen uddannelsesmæssige baggrund 
har betydning for hvordan børn klarer folkeskolen og videre uddannelse.

Data afbilledet herover viser at omkring halvdelen af eleverne kommer fra et 
hjem hvor mor og/eller far har en uddannelse. Dette står i kontrast til an-
delen af elever der kommer fra et hjem hvor forældrene har et arbejde, hvor 
ca. 9 ud 10 elever kommer fra hjem hvor deres forældre har et arbejde. 
Det billede der tegnes herover skal dog tages med det forbehold at det 
både er et gennemsnitsbillede på tværs af elever fra de deltagende skoler, 
og at de deltagende skoler alle ligger i en by, hvor der generelt er et høje-
re uddannelsesniveau end i bygder.

3



Når elever ved afslutningen af 10. klas-
se skal til den afsluttende evaluering sker 
det blandt andet gennem en skriftlig prø-
ve i alle tre sprogfag og i matematik. Den 
skriftlige evaluering giver en indikation af 
elevens faglige niveau vurderet ud fra de 
officielle læringsmål og karakterskalaen 
(GGS). Den nationale vurdering af elevernes 
skriftlige kompetencer er et øjebliksbille-
de og måler kun udvalgte kompetencer. 
I denne undersøgelse har målet været at 
bede eleverne vurdere egne sproglige og 
matematiske kompetencer. Dette er gjort 
ud fra fire variabler – et overordnet gene-
relt spørgsmål om hvordan de oplever at 
’forstå’ et sprog, og hertil tre underordne-
de variabler – en selvvurdering i at ’læse’ 
sproget, ’tale’ sproget og ’skrive’ sproget. I 
matematik er eleverne blevet bedt om at 
vurdere egne matematiske kompetencer 
ud fra tre variabler: ’mundtlig’ matematik, 
’matematiske færdigheder’ og ’skriftlig ma-
tematik’ (problemregning). I denne rapport 
har vi valgt at behandle elevernes svar på 
en vurdering af udelukkende skriftlige kom-
petencer, dvs. skriftligt grønlandsk, dansk, 
engelsk og skriftlig matematik.  
For de tre sprogfag (grønlandsk, dansk og 
engelsk) er eleverne konkret blevet bedt 
om at vurdere kompetencer ud fra følgende 
variabler: ’Virkelig god’, ’god’, ’med besvær’, 
’med få ord’, ’slet ikke’ og ’ved ikke’. For 
matematikfaget bliver eleverne bedt om 
at vurdere egne skriftlige kompetencer ud 
fra følgende variabler ’Virkelig god’, ’god’, 
’Det er svært’, ’Det er meget svært’ og ’Ved 
ikke’. Rationalet herfor ligger i at få elever-
ne til overveje ’hvad kan jeg’, i stedet for 

den tal-vurdering der ligger i den eksterne 
evaluering ved afslutningen af 10. klasse. 
Dette er interessant, da skoleelevers faglige 
færdigheder igennem alle årene i folkesko-
len bliver vurderet af en anden end dem 
selv, og de her data kan give et billede af 
elevernes egne vurderinger af hvad de kan. 

I rapporten her har vi valgt at inddrage 
elevernes selvvurdering i den skriftlige di-
mension i de tre sprogfag og i matematik, 
det er udtryk for færdigheder der har stor 
betydning for elevernes videre uddannelses-
muligheder.

Et senere mål i en mulig fortsættelse af 
Qaqisa-evalueringen, og for at bede ele-
verne lave en selvvurdering i sprogfagenes 
og matematikkens skriftlighed vil være at 
sammenholde elevernes selvvurdering med 
resultaterne fra afgangsprøverne, for at 
derved at kunne få en indikation af hvor-
dan eleverne vurderer sig selv. På nuvæ-
rende tidspunkt er det for tidligt at kunne 
lave denne sammenligning, da der ikke er 
tilstrækkelig med data, da afgangsprøverne 
i 2020 blev aflyst, og afgangsprøverne for 
2022 endnu ikke er gennemført. 

Dataindsamling, analysearbejde, udarbejdel-
se af tabelrapporter og udarbejdelse af den 
samlede rapport er på foranledning af CSR 
Greenland gennemført af Ph.d. Mîtdlârâk 
Lennert og Ph.d. Lars Demant-Poort. 

GrønlandsBANKENs Erhvervsfond har ydet 
økonomisk støtte til gennemførelse af 
evalueringsopgaven i projektperioden.

5. Elevers selvvurdering i sprog og matematik (skriftlige færdigheder)
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5.1 Faget grønlandsk – skriftlig

Spørgsmål: Uani nalilersussavat qanoq kalaallisut allassinnaanermut
piginnaasaqarnerlutit – krydsiliigit. 

Her skal du vurdere hvor god du er til skriftlig grønlandsk – sæt kryds

For langt den største andel af elever i folkeskolen er faget grønlandsk også elevernes 
modersmål. I folkeskolen er grønlandsk et undervisningsfag fra 1. til og med 10. klasse, 
og eleverne skal i løbet af de 10 år gennem tre nationale tests; trintest i 3. og 7. klasse, 
og så den afsluttende evaluering efter 10. klasse. 
I perioden 2011 til og 2021 viser resultater fra afgangskaraktererne ved afslutningen af 
10. klasse i skriftlig grønlandsk en stabil tendens, med et gennemsnit på 5,82 for 
perioden (stat.gl), hvilket er 1,18 under en middelkarakter på 7.

Figur 1 - elevernes selvvurdering i faget grønlandsk

Faget grønlandsk er det første af de tre sprogfag hvor eleverne bliver bedt om at vurde-
re egne kompetencer. 
Søjlediagrammet herunder viser en udvikling i elevernes selvvurdering i skriftlig grønlandsk 
fra 2020 til og med 2022. 
Fra 2020 til 2022 sker der et mindre fald i elevernes vurdering af egne kundskaber i 
skriftlig grønlandsk. I 2020 gav 80% af eleverne udtryk for at de enten var gode eller 
virkelig gode til skriftlig grønlandsk. Den vurdering faldt til 78% i 2021 og til 75% i 2022. 
Samtidig viser diagrammet en svag stigning i elever der vurderer at de har det svært 
med skriftlig grønlandsk. 
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5.2 Faget dansk – skriftlig

Spørgsmål: Uani nalilersussavat qallunaatut allassinnaanermut qanoq
piginnaasaqarnerlutit – krydsiliigit. 

Her skal du vurdere hvor god du er til skriftlig dansk – sæt kryds

Danskfagets skriftlighed er det andet fag hvor eleverne bliver bedt om at vurdere egne 
kompetencer. 
I søjlediagrammet herunder ses det at andelen af elever der giver udtryk for at skriftlig 
dansk er svært ’med besvær’ er faldende – fra 36% i 2020 til 29% i 2022. Samtidig viser 
diagrammet også at der er en stigende tendens til at elever vurderer sig selv som gode 
eller meget gode. Fra 38% (virkelig god + god) i 2020 til 47% (virkelig god + god) i 
2022. I samme periode observeres også en meget lille stigning (fra 4% til 5%) i andelen 
af elever der vurderer at de slet ikke behersker skriftlig dansk. 

I folkeskolen bliver der undervist i dansk gennem alle 10 år, og for en stor del af ele-
verne er dansk, elevernes første fremmedsprog. Eleverne bliver vurderet i 3. og 7. klasse 
i de ordinære trintests, og ved den afsluttende evaluering i 10. klasse. I den afsluttende 
evaluering efter 10. klasse for skriftlig fremstilling i dansk har der gennem en længere 
årrække fra 2011 til 2021 været et stabilt lavt niveau, med et gennemsnit på 4,46 for 
perioden, hvilket er 2,54 under en middelkarakter på 7 (stat.gl). Det nationale gennemsnit 
i skriftlig dansk har i evalueringsperioden oplevet en svagt faldende tendens.

Figur 2 - elevernes selvvurdering i skriftlig dansk
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5.3 Faget engelsk – skriftlig

Spørgsmål: Uani nalilersussavat qanoq tuluttut allassinnaanermut
piginnaasaqarnerlutit – krydsiliigit. 

Her skal du vurdere hvor god du er til skriftlig engelsk – sæt kryds

I undersøgelsen her ses en stigende selvvurdering af egne færdigheder i skriftlig engelsk. 
Et stigende antal elever giver udtryk for at de enten er gode eller virkelig gode til skrift-
lig engelsk, fra 40% i 2020 til 54% i 2022. Samtidig giver færre elever udtryk for at den 
skriftlige dimension af engelskfaget er svært. Mellem 2020 og 2022 er andelen af elever 
der har svært ved skriftlig engelsk (med besvær + med få ord) faldet fra 54% i 2020 til 
45% i 2022. Samlet set tyder det på en tendens med stigende selvsikkerhed i faget. 

For elever i folkeskolen er engelsk deres andet fremmedsprog. Engelskfaget bliver på de 
fleste skoler introduceret i 4. klasse, og er herefter et undervisningsfag til og med 10. 
klasse. På nogle skoler bliver engelsk på nuværende tidspunkt introduceret allerede i 1. 
klasse som en forsøgsordning. Engelsk har i flere år oplevet en faldende tendens ved den 
afsluttende evaluering efter 10. klasse, dog har der inden for de senere år kunnet obser-
veres en svag stigning i elevresultaterne: Det landsdækkende gennemsnit i skriftlig engelsk 
for perioden 2011-2021 ligger på 3,82 – 3,18 under karakterskalaens middelværdi på 7. 
For prøveåret 2021 ligger det nationale gennemsnit på 4,11 (stat.gl).

Figur 3 - elevernes selvvurdering i skriftlig engelsk
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5.4 Faget matematik – skriftlig

Spørgsmål: Uani nalilersussavat qanoq kisitsinermi allassinnaanermut  (kisitassat 
eqqarsaatigisariallit) piginnaasaqarnerlutit – krydsiliigit. 

Her skal du vurdere hvor god du er til skriftlig matematik (problemregning) – sæt kryds

Denne undersøgelse har spurgt ind til hvordan eleverne selv vurderer deres egne gene-
relle skriftlige færdigheder i matematik. Resultaterne viser en nedadgående trend over 
undersøgelsesårene 2020-2022. I 2020 vurderede 65% af eleverne sig selv som enten 
meget gode eller gode til skriftlig matematik. Antallet af elever der vurderer sig selv som 
enten gode eller meget gode er i 2022 faldet til 54 %; dvs et fald på næsten 10%. I 
samme periode stiger det procentvise andel af elever der angiver at matematik er svært 
for dem fra 31% til 38%.

Ved den afsluttende evaluering i matematik bliver elever testet i to skriftlige dimensioner 
i matematik – ’færdighedsprøve i matematik’ og ’problemregning’. Færdighedsregning er en 
disciplin hvor eleverne bliver testet i regnefærdigheder såsom addition, subtraktion, enkle 
geometriske udregninger. Her må eleverne ikke anvende lommeregner eller tabelsamlinger. 
Den anden skriftlige dimension af matematik ’problemregning’ søger at teste elevernes 
problemløsningskompetencer, og her må eleverne benytte lommeregner tabelsamlinger mv. 
Resultater fra folkeskolens afgangsprøver i matematik (problemregning) viser et fald på 
omkring 1,5 fra 7,34 til 5,88 over en ti-årig periode (stat.gl).

Figur 4 - elevernes selvvurdering i skriftlig matematik
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Rapportens andet afsnit omhandler den 
uddannelses- og erhvervsvejledning elever 
bliver tilbudt.
Elever i 9. og 10. klasse skal i trin 3 (8. til 
10. klasse) undervises i erhvervsmuligheder i 
lokalsamfundet og i uddannelsesmuligheder 
på nationalt niveau. Elevvejledningen der 
er placeret på trin tre har blandt andet til 
formål at introducere eleverne til forskellige 
lokale erhverv og til uddannelsesmuligheder. 
En dimension af den vejledning er på de 
fleste skoler udmøntet i elevernes praktik-
periode i en lokal virksomhed eller en lokal 
offentlig institution for en periode på to 
uger. 

CSR Greenland har gennem Qaqisa-forlø-
bets projektperiode søgt at skabe brobyg-
ning mellem skole og lokalt erhvervsliv. 
Qaqisa konceptets elementer for gensidigt 

6. Elevers oplevelse af
uddannelses- og

erhvervsvejledning

og udbytterigt samarbejde er introduce-
ret gennem lokale opstart- og opfølg-
ningsworkshops i 16 byer. Qaqisa konceptet 
indeholder afprøvede guidelines for hvor-
dan parterne lokalt kan tilrettelægge gode 
virksomhedsbesøg, skolepraktik og jobmes-
ser som kan give eleverne en så realistisk 
oplevelse af et givent erhverv som det er 
muligt. Og at eleverne såvel som lokale 
virksomheder så tidligt som muligt har fo-
kus på elevernes potentiale som fremtidens 
arbejdskraft.
I spørgeskemaet har vi inkluderet en ræk-
ke spørgsmål som på hver sin måde søger 
at indfange elevernes oplevelse med den 
uddannelses- og erhvervsvejledning de har 
modtaget gennem folkeskolens trin 3. I de 
efterfølgende diagrammer vil elevernes ople-
velse af den vejledning blive præsenteret.
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6.1 – elevers vurdering af erhvervsvejledning

Spørgsmål: Uani nalilersussavat ilinniartitaanermut inuussutissarsiutinillu
siunnersortissimanerit ukiuni kingullerni marlunni. 

Her skal du vurdere den erhvervsvejledning du har modtaget i de seneste to år i folkeskolen.

Det første spørgsmål omkring elevers vurdering af den uddannelses- og erhvervsvejledning 
de har modtaget i folkeskolen, viser elevernes overordnede oplevelse af vejledningen. 
Her peger resultaterne på at en nogenlunde stabil vurdering for de foreløbige tre under-
søgelsesår. Således svarer mellem 56% og 57% af eleverne at vejledningen enten har 
været ’meget god’ eller ’god’, mens et gennemsnit over tre år på omkring 27% svarer at 
vejledningen har været tilstrækkelig. Omkring 6% svarer at vejledningen har været ringe 
eller meget ringe, mens et gennemsnit på 9% over tre år svarer at de ikke har modtaget 
vejledning. 

Dette første spørgsmål omkring den vejledning eleverne har modtaget viser en relativ 
jævn oplevelse i alle tre evalueringsår. Dog er det værd at bemærke at omkring 10% 
af eleverne oplever at de slet ikke har modtaget erhvervsvejledning. Der kan være flere 
årsager til at den andel af eleverne ikke har modtaget vejledning, men sammenlagt med 
elever der har oplevet vejledningen som ringe eller meget ringe, er det op mod 1/5 af 
eleverne for hvem vejledningen ikke har fungeret. Det skal selvfølgelig her pointeres det 
er tal fordelt mellem op til 19 skoler, og at det her i rapporten ikke vil være muligt at 
udpege hvilke skoler der har udfordringer med vejledningen. Det vil til gengæld i de en-
kelte tabelrapporter, som hver deltagende skole får udleveret, være muligt at se
hvordan eleverne har oplevet vejledningen i deres respektive skoler. 

Figur 5 - elever vurdering af modtaget erhvervsvejledning
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6.2 – elevers vurdering af hvordan de har modtaget erhvervsvejledning?

Spørgsmål: Uani qanoq siunnersortissimanerlutit nassuiassavat – krydsiliigit
Her skal du fortælle hvordan du har fået erhvervsvejledning – sæt kryds

Det andet spørgsmål eleverne bliver stillet omkring den uddannelses- og erhvervsvejled-
ning der ligger i folkeskolens trin tre, handler om hvordan de har modtaget vejledning. 
Ifølge bekendtgørelsen om fag- og fagformål fra 2003 er skolerne forpligtet til at organi-
sere uddannelses- og erhvervs vejledning for elever i skolens trin tre, det vil sige i 8. 9. 
og 10. klasse. På den baggrund kan det undre at mellem 37% (2020) og 32% (2022) af 
eleverne giver udtryk for at de ikke ved om de har modtaget erhvervsvejledning. Samtidig 
giver mellem 13% (2020) og 10% (2022) udtryk for at de ikke har modtaget erhvervsvej-
ledning. Det vil altså sige at mellem 50% (2020) og 42% (2022) af eleverne giver udtryk 
for at de enten ikke har modtaget vejledning eller ikke ved om de har modtaget vejled-
ning. 

Figur 6 peger dermed på en mulig udfordring for skolernes vejledning af elever. En væ-
sentlig andel af eleverne er ikke klar over om de har modtaget vejledning, og en mindre 
andel giver udtryk for at de slet ikke har modtaget vejledning. Andelen af elever der giver 
udtryk for at de ikke har modtaget vejledning ligger på samme niveau som ses i forrige 
figur (5). Samtidig viser figur 6 også at vejledningen synes at skifte karakter – fra indivi-
duelle samtaler til oplæg for hele klassen. Dog skal dette tages med et meget stort for-
behold i og med at der er meget få data tilgængelig.

Figur 6 - elevers oplevelse af hvordan de har modtaget vejledning
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6.3 – elevers vurdering af undervisning i fremtidige beskæftigelsesmuligheder

Spørgsmål: Atuarfimmi inersimasunngoruna sutut
sulinnaanerlunga ilikkarnikuuakka – krydsiliigit

I skolen har jeg lært om hvad jeg kan arbejde med når jeg bliver voksen – sæt et kryds

Det tredje spørgsmål eleverne bliver stillet omkring deres uddannelses- og erhvervsvejled-
ning drejer sig mere konkret om hvad eleverne har oplevet at have lært om forskellige 
typer af beskæftigelse. 
Her giver mellem 48% (2020) og 44% (2022) udtryk for at være enige eller helt enige 
at have lært om beskæftigelsesmuligheder i undervisningen. En lille andel på mellem 6% 
(2020) og 7% (2022) giver udtryk for ikke at have lært om fremtidige beskæftigelsesmu-
ligheder. Mellem de yderpunkter ligger en markant mellemgruppe på omkring 1/3 (29% i 
2020 og 33% i 2022) der hverken er enige eller uenige. Herudover har i gennemsnit 18% 
af eleverne givet udtryk for at de ikke ved om de er blevet undervist i fremtidige beskæf-
tigelsesmuligheder.

Overordnet set peger elevernes svar på en relativ høj andel der giver udtryk for at sko-
len har undervist dem i hvilke fremtidige beskæftigelsesmuligheder han/hun har. Den lille 
andel af elever der giver udtryk for at være ’uenig’ eller ’helt uenig’ giver ikke umiddelbart 
anledning til bekymring ud fra det tilgængelige datamateriale. Andelen af elever der har 
svaret ’ved ikke’ kan både skyldes fravær fra skolen eller at eleverne måske ikke er blevet 
gjort tilstrækkelig opmærksom på vejledningssituationen. Hertil skal det dog også pointeres 
at data her er udtryk for et gennemsnit på tværs af 19 skoler (6 i 2020), og som 
sådan kan der være store forskelle de enkelte skoler imellem.

Figur 7 - elevers vurdering af om de i skolen har lært om fremtidige beskæftigelsesmuligheder
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6.4 – elevers oplevelse af undervisning i hvilke fag der er vigtige for uddannelse

Spørgsmål: Atuarfimmi ilikkarnikuuakka fagit sorliit ilinniarusutannut pingaaruteqarnersut
I skolen har jeg lært hvilke fag der er vigtige for den uddannelse jeg ønsker

Figur 8 herunder viser fordelingen af elevernes svar på spørgsmålet om hvorvidt eleverne 
er blevet undervist i hvilke fag der er vigtige i forhold til fremtidige uddannelsesønsker.  
Diagrammet viser at mellem 64% (2020) og 61% (2022) enten er enige eller helt enige. 
Omkring 1/5 er hverken enige eller uenige, mens en lille andel på omkring 5% af elever-
ne er enten uenige eller helt uenige. Lidt over 12% giver udtryk for at de ikke ved om 
de er blevet undervist i hvilke fag der er vigtige for fremtidige uddannelsesønsker.

På tværs af de tre evalueringsår er der en relativ høj enighed om at eleverne er ble-
vet undervist i sammenhængen mellem skolefag og fremtidige uddannelsesmuligheder. At 
elever kan se et formål med fagenes indhold, er en vigtig motivationsfaktor for deltagelse 
i skolen. At så markant en andel af eleverne giver udtryk for at undervisningen i skolen 
har haft et fremtidssigte vurderes positivt. Den mindre andel af elever der ikke er enige 
repræsenterer et meget lille antal elever, og deres svar kan både relateres til et muligt 
fravær fra undervisningen, eller at den uddannelse / fremtid de ønsker ikke er 
repræsenteret i skolens fagtilbud.

Figur 8 - elevers vurdering om han / hun er blevet undervist i hvilke fag der er vigtige for fremtidig uddan-
nelsesvalg
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6.5 – elevers oplevelse af om han/hun i undervisningen har fået ideer til uddannelse

Spørgsmål: Atuarfimmi sutut ilinniarsinnaanerlunga isumassarsianik
nutaanik pissarsinikuuvunga (krydsiliigit)

I skolen har jeg fået nye ideer til hvad jeg kan uddanne mig til (sæt et kryds).

Igennem den vejledning skolerne skal give eleverne, ligger også skolepraktikken, hvor 
eleverne får mulighed for at prøve mulige fremtidige erhverv og professioner af. Udsagnet 
eleverne her har forholdt sig til søger dermed at besvare et spørgsmål om den samlede 
uddannelses- og erhvervsvejledning har haft en positiv indflydelse på elevernes fremtids-
overvejelser. Fra 2020 til 2022 har mellem 48% og 54% af eleverne givet udtryk for at 
være enige eller helt enige i at de gennem skolens vejledning har fået nye ideer til frem-
tidige uddannelsesvalg. Mellem 1% og 7% er uenige eller helt uenige i udsagnet, mens 
omkring 1/5 svarer ’ved ikke’. 

Omkring halvdelen af eleverne giver med andre ord udtryk for at skolens undervisning / 
vejledning har givet ham/hun ideer til uddannelse og dermed et sigte mod en fremtidig 
beskæftigelse. At andelen af elever der her svarer ’helt enig’ eller ’enig’ ikke er større er 
i og for sig ikke usædvanligt, da det ofte først er senere at et egentlig uddannelsesmål 
vælges. Dette hænger sammen med rapportens sidste diagram om elevernes ønsker til 
deres umiddelbare fremtid efter 10. klasse – figur 10.

Figur 9 - har skolen været med til at give eleverne nye uddannelsesideer
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6.6 – Elevers ønsker til hvad der skal efter 10. klasse

Spørgsmål: 10.klassimi naammassigukku sulererusuppit?
– Annerpaamik pingasunik krydsiliigit

Hvad kunne du godt tænke dig at lave efter 10. klasse? – sæt maks 3 krydser

Det femte og sidste spørgsmål omkring uddannelses- og erhvervsvejledning der indgår i 
denne rapport, er en afdækning af hvad eleverne ønsker de skal beskæftige sig med efter 
afslutningen af 10. klasse. Figur 10 herunder viser en tydelig tendens over de tre år eva-
luering har fundet sted. 
Et stigende antal elever søger mod et efterskoleophold (55% i 2020 og 67% i 2022), 
mens andelen af elever der søger mod et arbejde efter 10. klasse, er faldende (34% i 
2020 og 27% i 2022). Herudover peger elevernes svar også på at udvekslingsophold i 
udlandet har mindre interesse, da andelen af elever her er faldet fra 22% i 2020 til 16% 
i 2022. Søgningen til GUX er stabil på omkring 40%. Søgningen mod erhvervsuddannelser-
ne direkte efter folkeskolen og et arbejde indenfor fiskeri og fangst er lavt med en søg-
ning på omkring 7% for begge kategorier. En mindre andel af elever på omkring 17% (i 
2020) og 13% (i 2022) giver udtryk for at de ikke endnu har taget stilling, mens samme 
andel skal noget helt andet.

Figur 10 - hvad skal eleverne efter afslutningen af 10. klasse.
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7. Sammenfatning 
Overordnet set peger denne rapport på 
både et fagspecifikt tema hvor eleverne har 
haft muligheder for at vurdere egne skrift-
lige færdigheder i de tre sprogfag (grøn-
landsk, dansk og engelsk) og matematik, 
og et tema der specifikt retter sig mod den 
uddannelses- og erhvervsvejledning de har 
modtaget. 

Mellem de tre sprogfag tegner der sig et 
billede af en ungdom hvor selvvurdering af 
skriftlige færdigheder i de sprogfag grøn-
landsk, dansk og engelsk enten er stabile 
eller har udvist en positiv udvikling over 
de tre evalueringsår. Evalueringen synes at 
pege mod at flere elever oplever en højere 
sikkerhed i de sproglige fags skriftlighed. 
Skriftsproglig sikkerhed vurderes i denne 
sammenhæng positivt. dog bør elevernes 
selvvurdering i sprogfagenes skriftlighed i 
nogen grad holdes op mod de nationale 
resultater i sprogfagene for at så et mere 
samlet billede. 

De nationale resultater fra de afsluttende 
prøver i netop de sproglige fags skriftlig-
hed viser en stor gruppe af elever fordelt 
over de seneste 10 år (2011 til 2021) der 
i sprogfagene har præsteret under karak-
terskalaens middelkarakter på 7. Ved den 
afsluttende evaluering i skriftlig grønlandsk 
viser et nationalt gennemsnit (2011-2021) 
et elevresultat på omkring 5,50, hvor lands-
gennemsnittet konkret i 2021 ligger under 
middel med et gennemsnit på 5,65 – hvor 
7 er middelkarakter. 

Resultater i skriftlig dansk og skriftlig en-
gelsk peger ligeledes på et anderledes bil-
lede af elevernes skriftlige færdigheder end 
elevernes egen selvvurdering. Hvor selvvur-
deringen peger på en positiv udvikling over 
evalueringsårene 2020-2021, viser et længe-
re datasæt fra 2011-2021 en nedadgående 
trend i elevernes skriftlige præstation. 

Anderledes tegner der sig for matematik 
et tilsyneladende ens billede af elevernes 
selvvurdering og den tendens der viser sig 
ved på tværs af resultaterne fra elever-
nes skriftlige afgangsprøve i matematik for 
perioden 2011-2021. Elevernes selvvurdering 
i skriftlig matematik falder gennem alle tre 
evalueringsår. En lignende tendens viser sig 
på nationalt niveau for afgangsprøverne 
i skriftlig matematik; hvor der kan spores 
et lavt til jævnt faldende niveau i periode 
2011-2021. 

Denne rapport er ikke repræsentativ for 
alle 9.-10.klasseelever i Grønland. Analysen 
bygger dog på en relativ stor mængde data 
(50% af 9.-10.klasser i de deltagende sko-
ler) og giver et godt billede af elevernes 
selvvurdering af deres kompetencer, ople-
velser af vejledningen, og hvad deres planer 
er efter folkeskolen.  For at kunne måle 
reel udvikling over tid, er det nødvendigt 
med højere svarprocenter og flere år.  Der-
for er det heller ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at kunne lave en reel korrelati-
onsanalyse. 

For rapportens anden del, der er tematise-
ret omkring uddannelses- og 
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erhvervsvejledning, tyder elevernes svar 
overordnet på at uddannelses- og erhvervs-
vejledningen har en positiv betydning for en 
stor del af elevernes tanker og ideer om-
kring deres fremtid. Samtidig viser svarene 
også for nogle elever og på en del skoler 
at der er en del mangler i vejledningen. 
Dette bliver blandt andet synligt når op 
mod 1/5 af eleverne giver udtryk for at de 
enten ikke har modtaget vejledning, eller at 
vejledningen har været ’ringe’ eller ’meget 
ringe’ – figur 6.1.
Samme tendens gør sig gældende når 
eleverne giver udtryk for hvordan de har 
modtaget vejledning; også her er der en 
markant andel på omkring 10% af eleverne 
der giver udtryk for at de ikke har modta-
get vejledning – figur 6.2.

For den del af vejledningen / undervisnin-
gen der konkret relaterer sig til sammen-
hængen med uddannelse og beskæftigelse 
peger elevsvarene på en positiv tendens. 
Eleverne oplever langt hen ad vejen at 
undervisningen både forbereder dem på 
hvilke fag der er vigtige for et kommende 
uddannelsesvalg, og at undervisningen har 
givet dem ideer til uddannelse / fremtidig 
beskæftigelse. 

Sammenfattende for den del af evaluerin-
gen der konkret behandler elevernes ople-
velse af uddannelses- og erhvervsvejlednin-
gen tyder elevsvarene altså på en positiv 
udvikling over de tre år evalueringen har 
fundet sted. Samtidig peger elevsvarene 
også på at undervisningen bør udvikles så-
ledes at andelen af elever der ikke oplever 
at have modtaget vejledning mindskes.

 8. Afsluttende bemærkninger
Denne rapport har til formål at sammen-
fatte hovedresultaterne fra Qaqisa-evalue-
ringerne over de seneste tre år – 2020 til 
2022. Rapportens resultater skal tages med 
forbehold for et lille datasæt, og for at det 
deltagende antal skoler har varieret fra 6 i 
2020 til 19 i 2021 og 2022.
Det gøres samtidig opmærksom på at det 
datasæt der er præsenteret her, er et gen-
nemsnit på tværs af de deltagende skoler, 
og som sådan er det ikke muligt at dif-
ferentiere mellem skolerne i nærværende 
rapport. 

Hertil skal også nævnes at der i forhold til 
deltagerantal på de enkelte skoler er stor 
forskel i antallet af elever der har svaret 
på spørgeskemaet. For nogle skoler er det 
lykkedes at få en høj svarprocent med 
deltagelse af en stor del af mulige elever, 
mens andre skoler har haft vanskeligt ved 
at få tilstrækkeligt mange elever til at svare. 
For skoler med en lav svarprocent vil re-
sultater derfor være behæftet med en stor 
grad af usikkerhed. 

Alle tre evalueringsår har været præget af 
markante udfordringer i forhold til at få en 
tilstrækkelig høj svarprocent.  Dette skyl-
des i flere tilfælde at skolerne på trods af 
vejledning fra Qaqisa-sekretariatet ikke har 
formået at udpege en lokal ansvarsperson 
/ koordinator for at få evalueringen gen-
nemført, samt at en del af analyseperioden 
har været ramt af restriktioner som følge af 
pandemien. 
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Qaqisa projektet og evalueringen af 
elevernes udbytte af uddannelses- 
og erhvervsvejledningen er et spændende 
tiltag for at styrke elevernes motivation og 
interesse for fremtidig uddannelse og be-
skæftigelse. 

Qaqisa projektet er i sin vorden og i pro-
jektet ligger der potentiale for større elev-
motivation for uddannelse og interesse 
for beskæftigelse. Yderligere evaluering af 
projektet med fokus på eleverne kan med 
fordel udvides til et kvalitativt evaluerings-

projekt for derved at kunne komme nærme-
re en forståelse af hvad eleverne oplever i 
hele uddannelses- og erhvervsvejledningen. 
Herudover, vil en yderligere evalueringsind-
sats omkring samarbejdet mellem skolerne 
og det lokale erhvervsliv være nyttigt. Lige-
så vil en evalueringsindsats omkring skoler-
nes brug af det materiale der er udviklet af 
Qaqisa-sekretariatet være nyttigt i en sam-
menfattende evaluering af hele projektet.
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