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Sammenfatning 
 
Undersøgelsen af den akademiske karriere og erhvervskarriere for Europaskolernes dimittender, der 
fandt sted i perioden februar-september 2008, var primært baseret på svarene på en elektronisk 
rundspørge fra knap 3.000 dimittender (helt nøjagtigt 2.987). Det skal bemærkes, at dette tal udgør 
ca. 8,5 % af det antal dimittender (ifølge vores bedste vurdering af dette antal), der har opnået bevis 
for den europæiske studentereksamen, siden systemet med Europaskoler blev oprettet for omkring 
50 år siden. Denne procentdel kan virke meget lav, men i betragtning af at Europaskolerne ikke 
systematisk indsamler og ajourfører oplysninger om, hvor deres dimittender befinder sig, og kun 
har registreret forældrenes adresser (som heller ikke ajourføres, når først børnene har forladt 
Europaskolerne), kan den faktisk opfattes som værende ganske fornuftig. Blandt respondenterne er 
53 % over 26 år og kan således forventes at have afsluttet deres akademiske uddannelse og indledt 
en erhvervskarriere. Ud af disse er ca. tre ud af 10 over 40 år og ca. en ud af 10 over 50 år, hvorved 
det kan konkluderes, at svarene omfatter et betydeligt antal dimittender, hvis erhvervskarriere kan 
opfattes som værende veletableret, selv om der uden tvivl er en skævhed i respondenterne til fordel 
for de yngste grupper. Svarenes repræsentativitet bekræftes ligeledes af antallet af respondenter i 
forhold til skolernes størrelse. 71 % af respondenterne dimitterede fra en "stor" skole i Bruxelles 
eller Luxembourg, mens 29 % dimitterede fra en af de andre "mindre" skoler, hvilket skal 
sammenholdes med den nuværende fordeling på henholdsvis 60 % og 40 %. Man skal dog ikke 
glemme, at de mindre skoler er de nyeste, så deres andel af antallet af dimittender skal være lavere 
end deres andel af den aktuelle skolebefolkning. Også begge køn er stort set ligeligt repræsenteret. 
55 % af svarene kom fra kvindelige dimittender og 45 % fra mandlige dimittender, og disse tal skal 
sammenholdes med den nuværende fordeling på 51 % piger og 49 % drenge (så der er en lille, men 
acceptabel skævhed til fordel for de kvindelige respondenter). Når der ses bort fra respondenter med 
dobbelt statsborgerskab, er 49 % af respondenterne statsborgere i en af de oprindelige EU6-
medlemsstater, 14 % er statsborgere i EU10-\EU6-medlemsstater, og 26 % er statsborgere i de 
medlemsstater, der er kommet til senere. For så vidt angår dimittendernes modersmål, har 65 % af 
respondenterne et af Europaskolernes tre såkaldte arbejdssprog (engelsk, fransk og tysk) som 
modersmål, mens resten har et af de øvrige officielle sprog eller et ikke-EU27-sprog som 
modersmål (og 17 % erklærer, at de har mere end et modersmål). Endelig skal det nævnes, at 54 % 
af respondenterne udelukkende gik på en Europaskole, og at hele 81 % fulgte hele overbygningen 
(syv år) på en Europaskole, så det kan med rimelighed antages, at de kendte systemet godt nok til at 
deltage i undersøgelsen. 
 
Før vi går i detaljer med analysen af de modtagne svar, vil vi gerne belyse resultaterne af vores 
analyse af de vigtigste læseplaner i Europaskolesystemet med henblik på at understrege 
uddannelsessystemets styrker og svagheder, som de bedømmes ud fra disse officielle retningslinjer.  
Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at Europaskolerne lægger stor vægt på 
sprogundervisning, enten separat eller i forbindelse med integreret læring af indhold og sprog, f.eks. 
historie og geografi. Som det fremgik af analysen af de modtagne svar (se infra), synes denne 
undervisning at være et rigtig godt udgangspunkt for eleverne til en ofte international (eller 
interkulturel) akademisk karriere og/eller erhvervskarriere, selv om indholdet af læseplanerne i de 
fleste sprogklasser ikke falder ind under det, der på det seneste er blevet en standard inden for 
området, nemlig de fælles europæiske referencerammer for sprogundervisning og sprogindlæring. 
 
Ud over sprogundervisning ligger Europaskolerne også over gennemsnittet (sammenlignet med de 
nationale uddannelsessystemer i EU, som er blevet analyseret af Eurydice), for så vidt angår 
undervisning i naturvidenskabelige fag (biologi, kemi og fysik). Vi har – uden tvivl som en følge 
heraf – bemærket, at antallet af dimittender, som vælger videregående uddannelser inden for disse 
områder, ligger over det europæiske gennemsnit, især for piger. 
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Konsulenterne har endvidere analyseret de foranstaltninger, der iværksættes til fordel for elever 
med indlæringsvanskeligheder. Vigtigheden af disse foranstaltninger skal ses i lyset af, at 
Europaskolerne kun tilbyder en enkelt type undervisning (selv om eleverne kan vælge mellem en 
lang række valgmuligheder inden for denne undervisningstype), som ruster eleverne til en 
akademisk karriere, og ikke tilbyder nogen faglig eller kunstnerisk uddannelse. Med andre ord kan 
elever, som har svært ved at klare det tilbudte program, ikke bare skifte til en bedre egnet type 
undervisning inden for systemet. Det er derfor nødvendigt at forsøge at hjælpe dem med at 
overvinde deres indlæringsvanskeligheder så meget som muligt, især når disse vanskeligheder 
skyldes sproglige problemer (hvilket også understreger SWALS-foranstaltningernes vigtighed 
(foranstaltninger til fordel for elever uden egen sprogafdeling)). Det skal bemærkes, at 
støtteforanstaltningerne ikke er begrænset til disse tilfælde, men også omfatter mere generel 
støtteundervisning i forbindelse med forskellige indlæringsvanskeligheder samt foranstaltninger til 
integration af elever med særlige pædagogiske behov. På trods af disse foranstaltninger ligger 
antallet af elever, som går en klasse om, stadig en smule over det europæiske gennemsnit og berører 
ca. en ud af fire drenge og en ud af syv piger. Det er i denne forbindelse relevant at bemærke, at det 
ifølge respondenterne skyldes sprogundervisningen (som separat fag eller i forbindelse med 
integreret læring af indhold og sprog) i næsten lige så høj grad som undervisningen i 
naturvidenskabelige fag, at eleverne går en klasse om, eftersom det i begge tilfælde sker for ca. en 
ud af fire elever. 
 
Konsulenterne har endvidere forsøgt at opstille anbefalinger i et separat bilag, ikke så meget med 
henblik på at forbedre det nuværende system, der, som det også fremgår af svarene (se infra), kan 
opfattes som værende ganske succesfuldt, men snarere med henblik på at få de nationale 
uddannelsessystemer i EU til at overtage nogle af dets styrker. Men før vi går i detaljer, er det bedst 
at analysere svarene og se, i hvilken udstrækning de understøtter resultaterne af analysen af 
Europaskolernes program. 
 
Generelt ruster Europaskolerne deres dimittender rigtig godt til en akademisk karriere, eftersom 94 
% af respondenterne indledte en sådan. Heraf opnåede otte ud af ni mindst en bachelorgrad eller 
tilsvarende. Det er endvidere værd at bemærke, at et stort antal dimittender (38 %) studerer på mere 
end en skole eller mere end et universitet, og at dette kun i få tilfælde (ca. et ud af tre) skyldes, at 
det ikke lykkes dem at få et bevis på den første skole eller det første universitet, de går på. I næsten 
30 % af tilfældene ligger den første skole eller det første universitet derudover i et land, der hverken 
er deres oprindelsesland eller det land, de gik på en Europaskole i (i næsten det samme antal 
tilfælde, dvs. 29 %, er dette ensbetydende med, at det primære undervisningssprog ikke er deres 
modersmål – med andre ord bekræftes den geografiske mobilitet af den sproglige fleksibilitet). 
Dette er i tilstrækkelig grad bevis for de akademiske dimittenders store mobilitet, som endvidere 
bekræftes af deres erhvervskarriere (se infra). Bemærk endvidere, at denne mobilitet ikke skyldes, 
at respondenterne fandt niveauet for modersmålsundervisningen for lavt til at indlede en akademisk 
karriere på det pågældende sprog. Alt efter sprog var kun mellem 1 % og 3 % af den opfattelse, at 
niveauet ikke var højt nok. Denne vurdering af, hvordan Europaskolerne ruster deres dimittender til 
de videregående uddannelser, bekræftes af, at mellem 80 % og 85 % af dimittenderne alt efter 
modersmål følte sig lige så godt eller endnu bedre rustet end deres medstuderende på skoler eller 
universiteter. Der er i øvrigt ikke nogen egentlig forskel på vurderingen hos dimittender fra store og 
små skoler. På den anden side skulle 86 % af dimittenderne bruge op til fire år på at få en 
bachelorgrad, og 84 % op til seks år på en kandidatgrad, hvilket antyder, at en del klasser er blevet 
gået om på de videregående uddannelser. 
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Andelen af dimittender, der valgte naturvidenskab som videregående uddannelse (20 %), er markant 
højere end det europæiske gennemsnit (11 %), og dette i endnu højere grad for piger end drenge. Ud 
over sprogundervisningens åbenlyse betydning lægges der i Europaskolesystemet endvidere stor 
vægt på undervisningen i naturvidenskabelige fag, hvilket uden tvivl har påvirket dette valg. Den 
statistiske analyse bekræfter, at der absolut er en forbindelse mellem valget af naturvidenskabelige 
fag som valgfag på overbygningen og valget af naturvidenskabelige fag på de videregående 
uddannelser. I lyset af naturvidenskabens betydning i vores samfund kan dette aspekt af 
Europaskolesystemet betegnet som værende gunstigt.  
 
Analysen af de samfundsøkonomiske sektorer, inden for hvilke dimittenderne indleder deres 
erhvervskarriere, viser, at Europaskolesystemet sammen med den videregående uddannelse åbner 
op for en lang række jobmuligheder. Det er værd at bemærke, at 65 % af de mandlige og 55 % af de 
kvindelige dimittender betegner deres arbejdsmiljø i starten af deres karriere som internationalt, og 
disse tal stiger endda en smule på senere karrieretrin. Det er måske også værd at lægge mærke til, at 
kun 7 % indleder karrieren i en af de europæiske institutioner, på trods af at 68 % af dimittendernes 
familier hører til den såkaldte kategori I1. Hvis man ser nærmere på anvendelsen af sprog i starten af 
erhvervskarrieren, kommer det ikke som nogen overraskelse, at 51 % af dimittenderne med engelsk 
som modersmål også primært anvender engelsk som kommunikationssprog i deres arbejdsmiljø. 
Dette er kun tilfældet for 38 % af det samlede antal dimittender med andre modersmål (dvs. 38 % af 
de elever, der har et andet modersmål end engelsk, anvender hyppigst deres eget modersmål i deres 
arbejdsmiljø), men dette gennemsnit skjuler store forskelle, som konsulenterne ikke har fundet 
nogen forklaring på. For de græske dimittender gælder dette kun 24 %, mens det for de portugisiske 
dimittender er næsten det dobbelte, nemlig 47 %. For de tyske dimittender, hvis sprog er et af 
Europaskolernes tre arbejdssprog, gælder det 32 %, hvilket er lavere end for f.eks. de nederlandske 
dimittender med 36 %. Disse tal stemmer i øvrigt overens med valget af sprog på de videregående 
uddannelser. Her kommer det igen ikke som nogen overraskelse, at 86 % af de studerende med 
engelsk som modersmål studerer på skoler eller universiteter på dette sprog, mens kun 62 % af de 
tysktalende dimittender tager en videregående uddannelse på tysk, hvilket er lavere end f.eks. de 
nederlandske dimittender, hvor tallet er 71 %. 
 
Familiernes sociale baggrund er ganske enestående, da 82 % af respondenterne kommer fra 
familier, hvor mindst en af forældrene har en bachelorgrad eller en endnu højere uddannelse. Dette 
er mellem fire og fem gange over det europæiske gennemsnit. Ikke desto mindre mente kun 47 % af 
respondenterne, at deres sociale baggrund har haft "afgørende betydning" for deres akademiske 
karriere, men når også de respondenter, der mente, at den har haft "nogen betydning" medregnes, 
stiger tallet til 82 %. 
 
Og selv om det er vanskeligt at sammenligne forældrenes jobniveauer, kan det med rimelighed 
fastsættes, at i ca. 55 % af tilfældene har en af forældrene et job på - eller som kan sammenlignes 
med - niveau A(*) eller B(*) i de europæiske institutioner. 
 
De af respondenterne anførte grunde til, at deres forældre sendte dem på Europaskole, er ligeledes 
blevet analyseret. Eftersom 68 % af eleverne kommer fra en kategori I-familie, var dette naturligvis 
den hyppigst anførte grund, efterfulgt af Europaskolernes multikulturelle karakter, det forhold, at de 
tilbyder modersmålsundervisning, undervisningens gode overordnede kvalitet, og på femtepladsen 
kom så den europæiske studentereksamen (som blev nævnt to gange færre end den væsentligste 
grund, altså kategori I. De øvrige grunde blev nævnt endnu færre gange). 
 
Analysen af grundene til, at eleverne gik ud af skolen, viser, at det stort set aldrig anføres, at 
                                                 
1  Elever, som mindst har en forælder, der arbejder for en europæisk institution. 
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Europaskolesystemets undervisning er for dårlig. Tværtimod opfattes undervisningsniveauet (og 
især de punkter, hvor systemet vil have gode elever, dvs. sprog og naturvidenskabelige fag) som 
værende for højt for nogle elever, og da de svagere – selv om de kan få støtteundervisning – ikke 
har noget egentligt alternativ til at gå klasserne om, kan resultatet i sidste ende være, at de forlader 
systemet og fortsætter i et bedre egnet uddannelsessystem. Det er dog interessant at bemærke, at 
den hyppigst nævnte grund er, at forældrene (i praksis næsten udelukkende britiske statsborgere) 
sender deres børn på kostskole i deres hjemland, men det ser ud til, at dette har meget lidt eller slet 
ikke har noget at gøre med kvaliteten af Europaskolesystemet som sådan. 
 
Alt i alt er dimittenderne yderst tilfredse med kvaliteten af den undervisning, de modtog på en 
Europaskole, og kun 3 % af respondenterne oplyser, at de ikke vil sende deres egne børn på 
Europaskole, og at de ikke vil anbefale andre at gøre det. Andelen af dimittender, som fortsat har et 
positivt billede af deres ophold på en Europaskole (og som uden tvivl vil sende deres egne børn på 
Europaskole, hvis de får mulighed for det, eller som vil anbefale deres venner og familie at gøre 
det), svinger mellem 68 % og 74 % alt efter skolens størrelse (de store skoler har den højeste andel) 
og mellem 71 % og 74 % alt efter respondenternes køn (drengene har den højeste andel), hvor 
gennemsnittet ligger på 72 %. 
 
Endelig vedrørte det sidste analyserede emne dimittendernes kontakt med hinanden. Som det 
allerede er blevet nævnt, gjorde Europaskolerne selv tidligere kun meget lidt for at holde styr på 
deres dimittender, så det var interessant at se, om de holdt kontakten med hinanden på eget initiativ.  
Den arbejdsmæssige kontakt synes ikke at være særlig vigtig. Kun 11 % af respondenterne 
bekræfter, at de regelmæssigt er i kontakt med andre elever af arbejdsmæssige grunde, og dette tal 
skal ses i lyset af, at 7 % af respondenterne arbejder for en europæisk institution, hvor der er en del 
større chance for at møde gamle skolekammerater end i andre arbejdsmiljøer. Det skal dog 
bemærkes, at denne procentsats ikke i væsentlig grad hænger sammen med respondenternes alder, 
som til gengæld er afgørende, når man ser på elevernes kontakt med hinanden af sociale grunde. 
Her er den gennemsnitlige procentsats langt højere, idet 64 % af respondenterne oplyser, at de 
regelmæssigt har social kontakt med gamle skolekammerater, og denne sats ligger endda på hele 79 
% lige efter endt skolegang (til og med 20 år) og ligger stadig på 68 % til og med 25 år, hvorefter 
den gradvist falder til ca. 50 %. Ud fra dette ser det ud til, at grundlaget for arbejdsmæssig kontakt 
kun i begrænset grad skabes på gymnasiet og sikkert i højere grad skabes på de videregående 
uddannelser og i forbindelse med selve erhvervskarrieren. 
 
Konsulenterne mener, at ovenstående oplysninger besvarer de spørgsmål, der blev stillet, eller med 
andre ord belyser de emner, der skulle undersøges i henhold til specifikationerne i undersøgelsens 
udbudsmateriale. Det er naturligvis ikke ualmindeligt, at svar på specifikke spørgsmål rejser nye 
spørgsmål, der enten kan besvares ud fra de allerede indsamlede oplysninger, kræver yderligere 
undersøgelser, eller som kan danne grundlag for en form for intellektuelt fornuftige formodninger. 
 
I lyset af de positive konklusioner vedrørende kvaliteten af Europaskolernes programmer og de 
muligheder, de bevisligt giver dimittenderne med hensyn til deres akademiske karriere og 
erhvervskarriere, rejser der sig to væsentlige spørgsmål. For det første: Hvad er det helt nøjagtigt 
for nogle aspekter eller begreber, der er specifikke for Europaskolesystemet, og som kan betegnes 
som værende systemets styrker? Og for det andet: Kan det – ud fra et pædagogisk eller 
organisatorisk synspunkt2 – anbefales at "eksportere" dem til de nationale uddannelsessystemer? 

                                                 
2 Bemӕrk, at nogle af – om ikke alle – de specifikke elementer, der er med til at underbygge Europaskolesystemets 

styrker, kan vӕre forbundet med store omkostninger på grund af de ekstra ressourcer, de krӕver. Da de finansielle 
aspekter ikke er omfattet af denne analyse, tog konsulenterne ikke de finansielle elementer i betragtning under 
opstillingen af deres overvejelser. 
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Konsulenterne er bekendt med de drøftelser, der for øjeblikket finder sted om dette emne, og mener, 
at følgende elementer eventuelt kan tages i betragtning i den beslutningstagningsproces, aktørerne 
for øjeblikket er i gang med: 

1) Den europæiske studentereksamen baner naturligvis vejen for dimittenderne til skoler og 
universiteter i et EU-land efter eget valg, og som det fremgår af tallene, bruger 94 % af 
dimittenderne rent faktisk deres studentereksamen til at komme i gang med en videregående 
uddannelse. Størstedelen bruger endvidere studentereksamenens internationale dimension, 
eftersom 62 % af dimittenderne går på en skole eller et universitet i et land, der ikke er deres 
oprindelsesland. 

Den første procentsats (94 %) må ikke kun tilskrives den europæiske studentereksamen. Som 
det fremgår af undersøgelsen, har 82 % af dimittenderne en familiær baggrund, hvor mindst en 
af de to forældre har bestået en videregående uddannelse, og dette svarer – nok ikke tilfældigt – 
også til den andel af dimittenderne, der mener, at deres sociale baggrund har haft "nogen 
betydning" eller "afgørende betydning" for deres akademiske karriere. 

Den anden procentsats (62 %) hænger naturligvis sammen med den europæiske 
studentereksamen, men dette dokument letter kun adgangen til skoler og universiteter i et 
hvilket som helst land i EU, men garanterer ikke som sådan, at indehaverne klarer sig godt på 
disse skoler og universiteter, da dette i langt højere grad afhænger af undervisningens kvalitet 
og kendskabet til det sprog, der undervises på på den videregående uddannelse, end af den 
europæiske studentereksamen som sådan. Det betyder, at det at eksportere konceptet med den 
europæiske studentereksamen til de nationale uddannelsessystemer i EU uden på samme tid at 
sikre, at undervisningen i fremmedsprog foregår på et tilstrækkeligt højt niveau, ikke 
nødvendigvis giver det ønskede resultat.  

2) Som det fremgår af 1), kan det ikke understreges nok, at den høje kvalitet af undervisningen i 
fremmedsprog er af afgørende betydning. Det er allerede blevet gentaget i mange rapporter, at 
en af grundene til, at Europaskolerne klarer sig så godt i denne forbindelse – ud over det store 
antal undervisningsperioder, der er afsat til fremmedsprog i Europaskolernes program, og det 
forhold, at undervisningen i et andet sprog allerede starter i en tidlig alder – er, at der i systemet 
bruges indfødte lærere, ikke kun i de egentlige sprogtimer, men også når der bruges 
fremmedsprog i forbindelse med integreret læring af sprog og indhold (f.eks. historie eller 
geografi). Også her bør man se på, om det at eksportere konceptet med indfødte lærere og/eller 
integreret læring af sprog og indhold som sådan til de nationale uddannelsessystemer i EU vil 
give de samme resultater. Man skal jo ikke glemme, at det forhold, at eleverne på 
Europaskolerne rent faktisk er nødt til at bruge det/de fremmedsprog, de lærer, i hverdagen og 
til at kommunikere med deres skolekammerater, i vid udstrækning forbedrer deres kendskab til 
og brug af sproget/sprogene ("immediate pertinence" (øjeblikkelig relevans) ifølge Beatens 
Beardsmore). Dette flersprogede og multikulturelle miljø til og med gymnasiet er stadig en af 
Europaskolernes særlige kendetegn, som det kan være vanskeligt at genskabe i de nationale 
uddannelsessystemer, som – i lyset af at flere og flere børn fra fremmede kulturer går i deres 
skoler – primært synes at fokusere på hurtigt at lære børnene undervisningssproget og derfor 
ikke udnytter de muligheder, denne sproglige mangfoldighed tilbyder3. En anbefaling om at 
gennemføre ændringer i de nationale uddannelsessystemer med henblik på at indføre 
fremmedsprog i en tidlig alder ville naturligvis kræve mange flere supplerende analyser end 
dem, man kan forvente i den undersøgelse, konsulenterne her har foretaget. 

                                                 
3  I henhold til en ny meddelelse fra Kommissionen findes der desuden "uudnyttede sproglige ressourcer i vores 

samfund: Forskellige modersmål og andre sprog, der tales hjemme eller i lokal- og nærmiljøer, bør værdsættes i 
højere grad" (Kommissionen, 2008, s. 6). 
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3) Et af Europaskolesystemets mål er ikke blot at ruste eleverne til en vellykket akademisk karriere 
(og erhvervskarriere), men også at gøre dem til gode europæiske borgere, som bl.a. udviser 
åbenhed og respekt over for andre kulturer. Det er konceptet "Europatimer" (i grundskolen) 
blevet indført for at fremme. Også her kan man spørge, om konceptet kan eksporteres til de 
nationale uddannelsessystemer. For at en sådan type timer virkelig skal være vellykkede, skal 
skolen naturligvis have et multikulturelt tilsnit, som børnene oplever hver dag, med henblik på 
at gøre begreberne åbenhed og respekt til praktiske og ikke blot teoretiske størrelser. Det synes 
imidlertid at være hensigtsmæssigt at udstyre lærerne i nationale uddannelsessystemer, der er 
mindre multikulturelle end Europaskolesystemet, med didaktiske hjælpemidler, som hjælper 
dem med aktiviteter i lighed med dem, der finder sted i Europatimerne.  

4) Endelig har undersøgelsen vist, at der findes statistisk bevis for, at der er en forbindelse mellem 
den betydning, Europaskolesystemet tillægger undervisningen i naturvidenskabelige fag (et 
solidt udgangspunkt for alle, som eventuelt efterfølgende kan følges op af en specialisering for 
de mest interesserede elever), og dimittendernes valg af en videregående uddannelse inden for 
dette område. Idet dette må opfattes som værende gavnligt for vores samfunds fremtid, kan 
dette aspekt kaste lys over de nationale uddannelsessystemers aktørers overvejelser, når de 
sammensætter deres læseplaner. 

 


