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OBS: 

STIL udarbejder løbende den samlede dokumentationen af emnerne i datavarehuset, og vil i løbet af 2019 

dokumentere vores statistikker efterhånden som de offentliggøres. 

Hvis du inden da savner dokumentation af et emne kan du med fordel dokumentation indbygget i 

Dashboards og rapporter eller i den samlede dokumentation af excel-tabellerne på grundskoleområdet, der 

findes her: https://www.uddannelsesstatistik.dk/Documents/Vejledning_offentlig_excel_services.pdf   

https://uddannelsesstatistik.dk/
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1 Grundskolekarakterer  

1.1 Beskrivelse af statistikken 

 

Data omfatter elevernes prøveresultater og prøvefritagelser for alle fag i grundskolen i 9. og 10. klasse samt 

de sidste standpunktskarakterer i alle fag. Derudover beregnes elevernes resultat ved folkeskolens 

afgangseksamen, som består af 5 bundne prøver og to prøver til udtræk.  

Endelig beregnes nogle indikatorer, der angiver, om eleverne har opnået et karaktergennemsnit på mindst 

2 i både dansk og matematik, og en indikator, der angiver om eleven har aflagt alle afgangsprøver.  

Data findes fra skoleåret 2001/02 for alle typer af grundskoler. 

Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL).  

1.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner 

Nøgletal (Values) Forklaring 

Antal elever med karakter Antal elever, der har aflagt mindst én prøve. 

Antal elever med og uden karakter Dette nøgletal medtager også de elever, for 

hvem ’Ingen karakter er angivet’ og angiver 

hermed det antal elever, der kendes fra 

karakterindberetningen – dvs. både elever, der 

har aflagt mindst én prøve, og elever, der er 

sygemeldt/udeblevet/fritaget fra alle prøver. 

Antal resultater Antal karakterer. 

Beståede elever/Andel elever med 2 eller 

derover i dansk og matematik 

Antal elever, der har aflagt alle prøver i dansk 

og matematik, og som har opnået et 

karaktergennemsnit på mindst 2 i hvert af 

fagene – i forhold til antal elever, der kendes 

fra karakterindberetningen.  

Vægtede elev gns. Elevgennemsnittet beregnes som et 

gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit, 

sådan at hver elev vægter lige højt i 

beregningerne – uanset hvor mange prøver, 

de har aflagt. 

 

Dimensioner (Variable) Forklaring 

Fag Fagdisciplin Fag indeholder fagene fx dansk, matematik 

Fagdisciplin indeholder fx mundtlig, skriftlig 

Fuld Afgangsprøve Ja-nej variabel, der angiver om eleven har 

aflagt alle otte bundne prøver + to 

udtræksprøver. 
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Institution Indeholder institutionsdimensionen med 

beliggenhed (region/kommune), skolenavn og 

hovedinstitution 

Insttype Institutionstypen er her ikke en del af 

institutionshierarkiet – den ligger i stedet for 

sig selv. 

Karakter Karakter indeholder de enkelte karakterer 00, 

02, 4, 7, 10, 12. 

Karakter – 3 grupper indeholder tre 

grupperinger af karaktererne: Under 4, 4-6,99, 

7 og derover 

Karakter – 5 grupper indeholder fem 

grupperinger af karaktererne; Under 2, 2-4, 

4.01-7, 7.01-10, 10.01 og derover 

Karakterårsag Beskrivelse indeholder en tekst for, om der 

findes en karakter, fritaget, sygemeldt, 

udeblevet. 

Klassetrin Elevens klassetrin fra karakterindberetningen 

Klassetype Elevens klassetype hhv. normalklasser, 

specialklasser, klasser for ældre tosprogede 

elever og privatister. Privatister er elever, der 

har aflagt prøve på den pågældende skole, 

men som ikke har modtaget undervisning på 

skolen. 

Køn Elevens køn – dreng/pige 

Mindst 2 Dan Mat Ja-nej variabel, der angiver om eleven har 

opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i 

både dansk og matematik.  

For hver elev beregnes et karaktergennemsnit 
af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i 
matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i 
både dansk og matematik og som mindst har 
opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag 
opfylder kriteriet.  
Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk 
og matematik, opfylder ikke kriteriet.  

Mindst 4 Bundne Prøver Ja-nej variabel, der angiver om eleven har 

aflagt mindst fire af de otte bundne prøver. 

I beregningen af karaktergennemsnittet for de 

bundne prøver indgår kun elever, der har 

aflagt mindst fire bundne prøver. 
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Prøveform Prøveform angiver hvilken slags prøve der er 

tale om, fx bundne prøvefag, frivillige 

prøvefag, standpunktskarakter 

Skoleår Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker.  

 

1.3 Bemærkninger til statistikken 

Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-). 

Bemærk, at ikke alle dimensioner kan knyttes med begge nøgletalsgrupper. Dette fremgår af nedenstående 

tabel: 

Dimensioner Nøgletal (values) 

 Antal 
elever 

med og 
uden 

karakter 

Antal 
elever  
med 

karakter 

Antal  
resultater 

Andel elever 
med 2 eller 

derover i 
dansk og 

matematik 

Vægtede 
elev gns. 

Fag Fagdisciplin x x x - x 

Fuld Afgangsprøve x x x - x 

Institution x x x x x 

Karakter x x x - x 

Karakterårsag x x x - x 

Klassetrin x x x x x 

Klassetype x x x x x 

Køn x x x x x 

Mindst 2 Dan Mat x x x - x 

Mindst 4 Bundne Prøver x x x - x 

Prøveform x x x - x 

Skoleår x x x x x 

  

1.4 Opdateringsfrekvens 

Data indsamles ultimo juni - august og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. oktober i det efterfølgende 

skoleår.  
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