
 

 

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 

Resume 
 Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i 

skoleåret 2018/2019 på 7,4. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennem-
snit på 10 eller derover. Dette er nogenlunde på niveau med seneste 
skoleår hvor gennemsnittet var 7,3 og 15,5 pct. af eleverne opnåede et 
gennemsnit på 10 eller derover.  

 Ligesom tidligere år, opnår elever på de frie og private grundskoler i gennem-
snit et højere karaktergennemsnit end øvrige skoletyper. Elever på landets frie 

og private grundskoler opnåede således et samlet resultat i folkeskolens af-
gangseksamen på 8,0. Til sammenligning var gennemsnittet 7,3 på landets fol-
keskoler og 6,9 blandt de elever, der tog deres 9. klasse på en efterskole. 

 Karaktergennemsnittene i de enkelte bundne prøvefag i 9. klasse er i 
skoleåret 2018/2019 på niveau med sidste år. De højeste karakterer gi-
ves i de mundtlige prøver i dansk og engelsk. 

 

1 Karaktergennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen 
 
Tabel 1.  Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen er på niveau med sidste år. 
 Karakterer i 9. klasse 

Folkeskolens Afgangseksamen 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Samlet karaktergennemsnit  7,4 7,4 7,3 7,4 

Antal elever med karakter i alle obligatoriske 
prøver 

57.565 56.446 57.603 59.667 

Fordeling af elevernes gennemsnit 

  Under 2 1,0 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 

  Mellem 2 og 3,99 8,6 % 8,6 % 9,1 % 8,8 % 

  Mellem 4 og 6,99 31,7 % 31,6 % 32,1 % 31,1 % 

  Mellem 7 og 9,99 42,3 % 41,8 % 42,0 % 43,0 % 

  10 eller derover 16,4 % 16,9 % 15,5 % 15,8 % 

  Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

Note: Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen udregnes for elever i 9. klasse med en karakter i alle obli-
gatoriske prøver. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. Tallene for 2018/2019 indeholder ikke resulta-
ter fra sygeprøver. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring  
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Figur 1.  Elever på frie grundskoler opnår de højeste gennemsnit. 

Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen, fordelt på udvalgte 
skoletyper. 9. klasse. 

 
Note: Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen udregnes for elever i 9. klasse med en karakter i alle obli-
gatoriske prøver. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. Tallene for 2018/2019 indeholder ikke resulta-
ter fra sygeprøver. ’Efterskoler’ omfatter ikke efterskoler med samlet særligt tilbud. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
 

2 Karaktergennemsnit i de enkelte prøver i 9. klasse 
 

Tabel 2.  Karaktergennemsnittet er højere i mundtlige end skriftlige bundne prøver 
Karaktergennemsnit i de enkelte bundne prøver i 9. klasse 

Prøve Delprøve 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Skriftlig Dansk 

Læsning 6,8 6,5 6,0 6,1 

Retskrivning 7,1 7,1 6,7 6,8 

Skriftlig fremstilling 6,5 6,4 6,3 6,5 

Mundtlig Dansk 8,0 8,0 7,9 8,0 

Skriftlig Matematik 
Uden hjælpemidler 7,1 7,0 7,0 7,0 

Med hjælpemidler 6,8 6,7 7,0 7,1 

Mundtlig Engelsk 7,9 7,9 8,0 8,0 

Fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geo-
grafi 

7,3 7,4 7,4 7,5 

Note: Gennemsnittet udregnes blandt elever i 9. klasse med en karakter i den respektive prøve eller delprøver. 
Specialklasseelever og privatister indgår ikke i tabellen. Tallene for 2018/2019 indeholder ikke resultater fra 
sygeprøver. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
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Tabel 3.  Blandt udtræksprøverne er karaktergennemsnittet højest i Kristendoms-
kundskab. De laveste karaktergennemsnit er i Geografi. 

 Karaktergennemsnit i udtræksprøver i 9. klasse 

Prøve 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Naturvidenskabelige udtræksfag 

Skriftlig Biologi 6,7 6,7 6,0 6,1 

Skriftlig Fysik/kemi 6,9 6,4 5,8 5,9 

Skriftlig Geografi 6,4 6,5 5,6 5,7 

Praktisk/Mundtlig Idræt 7,8 7,8 7,7 7,8 

Mundtlig Matematik 7,2 7,2 7,3 7,2 

Humanistiske Udtræksfag 

Skriftlig Engelsk 7,2 7,3 7,3 7,3 

Mundtlig Fransk 6,9 7,1 6,3 6,3 

Skriftlig Fransk 6,5 6,8 6,1 6,3 

Mundtlig Historie 7,8 7,8 7,7 7,8 

Mundtlig Kristendomskundskab 7,8 7,9 7,8 7,9 

Mundtlig Samfundsfag 7,9 7,8 7,8   7,8 

Mundtlig Tysk 6,1 6,0 6,0   6,3 

Skriftlig Tysk 7,8 7,1 6,5   7,3 

Note: Gennemsnittet udregnes blandt elever i 9. klasse med en karakter i den respektive prøve eller delprøver. 
Specialklasseelever og privatister indgår ikke i tabellen. Tallene for 2018/2019 indeholder ikke resultater fra 
sygeprøver. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
 

3 Karaktergennemsnit for forskellige elevgrupper 
 
Tabel 4.  Karaktererne varierer mere på tværs af kommuner, end de gør mellem 

kønnene og mellem elever med forskellig herkomst. 
 Karaktergennemsnit opdelt på køn, herkomst og geografi 

Faktor Resultat i folkeskolens Afgangseksa-
men 

Køn  

Drenge 7,0 

Piger 7,8 

Herkomst  

Dansk 7,5 

Efterkommer 6,4 

Indvandrer 5,0 

Geografi (Institutionskommune)   

Kommune med højeste karaktergennem-
snit 

8,6 

Kommune med laveste karaktergennem-
snit 

6,0 
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Anm.: Der udregnes kun et resultat i Folkeskolens Afgangseksamen for elever, 

der har en karakter i alle obligatoriske prøver. Det vil sige, samtlige bundne 

prøver og to udtræksprøver. Privatister og elever i specialklasse indgår ikke i 

opgørelserne. Opgørelserne indeholder ikke resultater fra sygeprøver. 

Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring. 

 

Vil du vide mere? 
Alle data om karakterer fra eleverne i 9. og 10. klasse kan findes i Under-
visningsministeriets Datavarehus ved at klikke her. 

Tallene findes både i form af nøgletalsvisninger, rapporter på lands-, skole og 
kommuneniveau samt via en Excel adgang, hvor du frit kan sammensætte 

præcist de tal, du skal bruge:  

I datavarehuset er det derudover muligt at tilgå en lang række andre data 
om bl.a. test, fravær og elevtal i grundskolen på både skole, kommune og 
landsniveau. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/13.aspx
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Værd at vide om tallene 
Sammenligning af karakterer fra år til år skal altid ske med en vis varsomhed. Ud 
over faglig fremgang eller tilbagegang kan mindre ændringer i karakterniveauet 
også skyldes ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler eller ændrede 
faglige mål 

Hvad er Folkeskolens afgangseksamen? 

Fra skoleåret 2017/2018 indføres som noget nyt folkeskolens afgangseksamen 
med tilhørende bestå-krav. Elever, der opnår et gennemsnit på 02 eller mere i de 
7 obligatoriske prøver, herunder 5 bundne prøvefag og to udtræksfag har bestået 
afgangseksamen. Liste over prøvefag. 

 
Hvordan beregnes gennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen? 
Gennemsnittet beregnes for alle elever, der har karakterer i alle 7 obligatoriske 

prøver, som består af: 

 Skriftlig Dansk* 
 Mundtlig Dansk 
 Skriftlig Matematik** 
 Mundtlig Engelsk 
 Fællesprøve i Fysik/kemi, biologi og geografi 
 Humanistisk udtræksfag  
 Naturvidenskabelig udtræksfag  

 
*Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver. En delprøve i læsning og retskriv-

ning og en delprøve i skriftlig fremstilling. Karakteren i læsning og karakteren i 
retskrivning tæller derfor hver især en kvart, mens karakteren i skriftlig fremstilling 
tæller en halv i forhold til den samlede karakter for skriftlig dansk.  
 
**Prøven i skriftlig matematik består af to delprøver. Én delprøve i matematik 
uden hjælpemidler og én delprøve i matematik med hjælpemidler. Hver karakter i 
delprøverne i matematik tæller en halv i forhold til den samlede karakter i skriftlig 
matematik.   

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proevefag

