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Karakterer fra folkeskolens afgangseksamen 
2017/2018 

Resume 
 Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever i folkeskolens 

afgangseksamen var i skoleåret 2017/2018 på 7,3. Beregnes det nye 
nøgletal tilbage i tid, så har gennemsnittet de seneste to år ligget på 7,4.  

 Elever på frie grundskoler opnår et højere karaktergennemsnit end elever i fol-

keskoler. Gennemsnittet er 8,0 i 9. klasse på landets frie grundskoler og 7,3 på 
landets folkeskoler. Elever, der tager 9. klasse på en efterskole, opnår gennem-
snittet 6,7. 

 Gennemsnitskarakteren i dansk retskrivning og dansk læsning er faldet med 
hhv. 0,5 og 0,4 sammenlignet med seneste skoleår. Gennemsnittet i skriftlig 
matematik uden hjælpemidler er i samme periode steget med 0,3. I de øvrige 
bundne prøver er karaktergennemsnittet på et nogenlunde uændret niveau.  

 Pigerne klarer sig fagligt bedre end drengene ved folkeskolens afgangseksa-
men. Pigerne opnår et gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 7,7, mens 
drengene opnår et gennemsnit på 7,0. Samtidig er andelen af piger, der opnår 
et gennemsnit på 10 eller derover, 19,4 pct. mod 11,7 pct. af drengene.  

 
Det samlede gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen 

Figur 1. Det samlede gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen er 7,3, 
hvilket er lidt lavere end de seneste tre skoleår. 

Karaktergennemsnit i folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse fordelt på sko-
leår. 

 

Note: Gennemsnittet udregnes kun for elever i 9. klasse med en karakter i alle obligatoriske 
prøver. Resultaterne før 2017/2018 er udregnet med samme vægtning af karaktererne, som 
indførtes med folkeskolens afgangseksamen. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring.  
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Figur 2. 15 procent. opnår et gennemsnit på 10 eller højere. 
Karaktergennemsnit og karakterfordeling. 9. klasse. 2017/2018 

 
Note: Andelene beregnes kun på baggrund af elever i 9. klasse med en karakter i alle obliga-
toriske prøver. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 

 
 
Karaktergennemsnittene varierer med skoletyper 
 

Figur 3. Elever på frie grundskoler opnår de højeste gennemsnit 

Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen, fordelt på skolety-
per. 9. klasse. 2017/2018 

Note: Gennemsnittet udregnes kun for elever i 9. klasse med en karakter i alle obligatoriske 
prøver. Gennemsnittene er ikke korrigeret for evt. forskelle i elevsammensætningen. Speci-
alklasseelever og privatister indgår ikke. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
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Stor forskel på karaktergennemsnit på tværs af prøver 

Figur 4. Gennemsnittet er højest i mundtlige prøver og lavest i skriftlige 

Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen. Bundne prøver. 9. 
klasse. 2017/2018. 

 
Note: Gennemsnittet udregnes for elever i 9. klasse med en karakter i den respektive prøve. 
Specialklasseelever og privatister indgår ikke. Skriftlig dansk og skriftlig matematik er et 
vægtet gns. af flere delprøver. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 

 
Karaktergennemsnittet er faldet i delprøverne i skriftlig dansk, 
men steget i skriftlig matematik uden hjælpemidler. 

 

Tabel 1. Sammenlignet med sidste skoleår er karaktergennemsnittet faldet 
i dansk læsning og retskrivning, mens gennemsnittet er steget i den skriftli-
ge matematikprøve uden hjælpemidler. 
Karaktergennemsnit i de bundne prøver og delprøver, fordelt på skoleår. 9. 

klasse. 2017/2018. 

Prøve Disciplin 2014/2015 2015/2016 2016/2016 2017/2018 

Skriftlig Dansk 

Læsning 6,3 6,8 6,5 6,0 

Retskrivning 7,2 7,1 7,1 6,7 

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

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

Skriftlig Matematik 
uden hjælpemidler 7,0 6,8 6,7 7,0 

med hjælpemidler 7,2 7,1 7,0 7,0 

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

Fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geo-
grafi 

- 7,3 7,4 7,4 

Note: Gennemsnittet udregnes blandt elever i 9. klasse med en karakter i den respektive 
prøve eller delprøve. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
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Piger opnår generelt højere karakterer end drenge 
 
Figur 5. Pigerne opnår et højere karaktergennemsnit end drenge i alle 
bundne prøver bortset fra skriftlig matematik 

Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen og i de enkelte bund-
ne prøver, fordelt på køn. 9. klasse. 2017/2018. 

 
Note: Gennemsnittet udregnes for elever i 9. klasse med en karakter i den respektive prøve. 
Specialklasseelever og privatister indgår ikke. Skriftlig dansk og skriftlig matematik er et 
vægtet gns. af flere delprøver. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
 

 
Figur 6. Næsten dobbelt så mange piger som drenge opnår et gennemsnit 
på 10 eller højere. 

Karakterfordeling ved folkeskolens afgangseksamen, fordelt på køn. 9. klas-
se. 2017/2018. 

 
Note: Andelene beregnes kun på baggrund af elever i 9. klasse med en karakter i alle obliga-
toriske prøver. Specialklasseelever og privatister er frasorteret. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
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Vil du vide mere? 
Tal om karakterer fra eleverne i 9. og 10. klasse kan findes i Undervisnings-
ministeriets Datavarehus. 

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:  

https://uddannelsesstatistik.dk/grundskolen 

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.  

 

 

Værd at vide om tallene 

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 prøver og to prøver til udtræk, 
har bestået afgangseksamen. Oversigt over prøver. Tidligere har UVM kun 
offentliggjort et gennemsnit af de bundne prøver, som fortsat er tilgængeligt i 
UVM’s datavarehus. Gennemsnittene fra ’Folkeskolens afgangseksamen’, som 
fremgår af følgende notat, kan derfor ikke sammenlignes direkte med de tidli-

gere offentliggjorte gennemsnit i bundne prøver. 
 
Hvordan beregnes gennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen? 
Gennemsnittet beregnes for alle elever, der har karakterer i alle 7 obligatori-
ske prøver, som består af: 
 

 Skriftlig Dansk* 
 Mundtlig Dansk 
 Skriftlig Matematik** 
 Mundtlig Engelsk 

 Fællesprøve i Fysik/kemi, biologi og geografi 
 Humanistisk prøve til udtræk 

 Naturfaglig prøve til udtræk  
 
*Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver. En delprøve i læsning og ret-
skrivning og en delprøve i skriftlig fremstilling. Karakteren i læsning og karak-
teren 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 karak-

ter i delprøverne i matematik tæller en halv i forhold til den samlede karakter i 
skriftlig matematik.   

https://uddannelsesstatistik.dk/grundskolen
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveterminer-proevefag-og-planer/proevefag
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Bilagstabel 1: Udviklingen i gennemsnittet i prøver til udtræk i 9. 
klasse. 
Karaktergennemsnit i prøver til udtræk, fordelt på skoleår. 9. klasse. 
2017/2018. 

Note: Gennemsnittet udregnes blandt elever i 9. klasse med en karakter i den respektive 
prøve. Hver elev i 9. klasse skal op i to prøver til udtræk, hvorfor kun en delmængde af ele-
verne i 9. klasse udtrækkes til hver af ovennævnte prøver - Se Prøvefag. Specialklasseelever 
og privatister indgår ikke.  
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 

 

Prøve  2014/2015 2015/2016 2016/2016 2017/2018 

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

Mundtlig Tysk (tilbudsfag) 6,0 6,1 6,0 6,0 

Skriftlig Tysk (tilbudsfag)  7,2 7,8 7,1 6,5 

Mundtlig Fransk (tilbudsfag)  6,4 6,9 7,1 6,3 

Skriftlig Fransk (tilbudsfag)  6,0 6,5 6,8 6,1 

Mundtlig Historie 7,3 7,8 7,8 7,7 

Mundtlig Samfundsfag 7,5 7,9 7,8 7,7 

Mundtlig Kristendomskundskab 7,6 7,8 7,9 7,8 

Skriftlig Biologi 7,3 6,7 6,7 6,0 

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

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

Praktisk/Mundtlig Idræt 7,7 7,8 7,8 7,6 

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

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

