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Notat 13: Undersøgelse af hvilken betydning det har for eksamens
resultatet, hvis karakteren ’-03’ erstattes af ’00’ for udvalgte gymna
siale uddannelser 

I det følgende undersøges, ved hjælp af stx-beviserne fra 2019 og hf-beviserne for 2018, hvilken 

effekt det får for eksamensresultatet, hvis karaktererne -03 udskiftes med 00. 

Først ses på 3-årigt stx. 3,6 procent af beviserne på stx i 2019 indeholder en eller flere karakterer 

med værdien ’-03’. 0,1 procent af de afgivne karakterer på studentereksamensbeviserne har vær

dien ’-03’, jf. tabel 1. 

Tabel 1:  3-årig stx-beviser udstedt i 2019 

Antal Procent 

Beviser i alt 28.136 100 % 

Beviser med mindst et ’-03’ 1.021 3,6 % 

Karakterer i alt 848.603 100 % 

’-03’ karakterer i alt 1.231 0,1% 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 

For at belyse hvilken betydning for eksamensresultatet det må forventes at have, hvis man erstat

ter ’-03’ med ’00’, er dette foretaget for ovennævnte 1021 stx-beviser, som indeholder mindst ét ’-

03’. For knap 14 procent ændrer eksamensresultatet sig ikke. For 64 procent af beviserne stiger 

eksamensresultatet med 0,1. For 18 % af beviserne, som indeholder mindst en -03 karakter stiger 

det med 0,2. Kun få beviser stiger med 0,3 eller derover, jf. tabel 2.  

Tabel 2: Stigning i stx-eksamensresultat for beviser med mindst én -03 karakter, hvis -03 

erstattes med 00 

Stigning i eksamensresul

tat 

Antal beviser Procent 

0,0 139 13,6 % 

0,1 653 64,0 % 

0,2 183 17,9 % 

0,3 35 3,4% 

0,4 9 0,9 % 

0,6 <3 0,1 % 

0,7 <3 0,1 % 

I alt 1021 100 % 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 

I det følgende ses på 2-årigt hf-beviser udstedt i 2018. 6,0 procent af beviserne på 2-årigt hf i 

2018 indeholder en eller flere karakterer med værdien ’-03’. 0,6 procent af de afgivne karakterer 

på studentereksamensbeviserne har værdien ’-03’, jf. tabel 3. 
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Tabel 3: 2-årig hf-beviser udstedt i 2018 

Antal beviser i alt 5.997 100 % 

Antal beviser med mindst et 

’-03’ 

357 6,0 % 

Antal karakterer i alt 70.835 100 % 

Antal ’-03’ karakterer i alt 420 0,6 % 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 

Som for 3-årigt stx belyses også for 2-årigt hf hvilken betydning for eksamensresultatet, det må 

forventes at have, hvis man erstatter ’-03’ med ’00’. Dette er foretaget for ovennævnte 357 hf-be

viser, som indeholder mindst ét ’-03’. Eksamensresultatet ændrer sig for alle disse beviser. For 

knap 25 procent stiger eksamensresultatet med 0,1. For 37 procent af beviserne stiger eksamens

resultatet med 0,2. For 18 % af beviserne, som indeholder mindst en ’-03’ karakter stiger det med 

0,3 og for 16% stiger det med 0,4. Kun få beviser stiger med 0,5 eller derover, jf. tabel 4.  

Tabel 4: Stigning i 2-årigt hf-eksamensresultat for beviser med mindst én -03 karakter, 

hvis -03 erstattes med 00 

Stigning i eksamensresul

tat 

Antal beviser Procent 

0,1 88 24,6 % 

0,2 131 36,7 % 

0,3 56 15,7 % 

0,4 55 15,4 % 

0,5 21 5,9 % 

0,6 4 1,0 % 

0,7 <3 0,6 % 

I alt 357 100 % 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 
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