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Kort om ændringer af folkeskolens prøver i perioden 2019/20-2021/22 

 

Skoleåret 2019/20 

Som følge af COVID-19-situationen blev folkeskolens prøver i skoleåret 2019/20 

aflyst. Elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres i stedet af en 

ophøjelse af elevernes afsluttende standpunktskarakterer.  

 

2020/21 og 2021/22 

Som følge af COVID-19-situationen og dennes påvirkning af elevernes undervisning 

blev folkeskolens prøver delvist aflyst i skoleårene 2020/21 og 2021/22. 

 

I 9. klasse blev der afholdt prøver i de bundne prøver i dansk, og matematik samt 

engelsk. Resterende prøver i 9. klasse blev aflyst. 

 I de aflyste prøver udgøres elevernes prøvekarakter af en ophøjelse af 

elevernes afsluttende standpunktskarakterer. 

 I de prøver, der ikke blev aflyst, udgøres elevernes prøvekarakterer af 

elevens prøveresultat, medmindre elevens afsluttende 

standpunktskarakterer var højere end elevens prøveresultat i så fald 

udgøres elevens prøvekarakter af denne. 

 

Ovenstående forhold medfører en væsentlig ændring af datagrundlaget 

sammenlignet med tidligere år. Analyser af prøvekarakter og adgangsgivende 

gennemsnit fra skoleåret 2019/20, 2020/21 og 2021/22 bør derfor tolkes med 

varsomhed. Eventuelle udviklinger i karakterniveauet for skoleåret 2019/20, 

2020/21 og 2021/22 kan derfor ikke nødvendigvis tolkes som et udtryk for en 

udvikling i elevernes faglige niveau. 
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1 Karaktergennemsnit i folkeskolens afgangseksamen efter 9. 
klasse 
 

Tabel 1: Karaktergennemsnittet Folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse 
Elever i 9. klasse, frasorteret elever i specialklasse og privatister 

Note: Gennemsnittet i obligatoriske 9. klasseprøver udregnes for elever i 9. klasse med en karakter i 
alle obligatoriske prøver efter 9. klassetrin. For 2021/22 indgår også det praktisk/musiske valgfag på 
8. klassetrin i gennemsnittet.  
*De indberettede prøvekarakterer fra 2019/20 bygger på elevernes ophøjede standpunktskarakterer 
grundet aflysningen af folkeskolens prøver. **De indberettede prøvekarakterer fra 2020/21 og 
2021/22 bygger på en kombination af prøvekarakterer og ophøjede standpunktskarakterer. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring.  
 
 

  

Folkeskolens 

afgangseksamen 
2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021** 2021/2022** 

Samlet 

karaktergennemsnit  
7,3 7,4 7,5 7,8 7,7 

Fordeling af elevernes karaktergennemsnit   

  Under 2 1,3% 1,3% 1,8% 0,8 % 0,5 % 

  Mellem 2 og 3,99 9,1% 8,8% 8,7% 6,6 % 6,2 % 

  Mellem 4 og 6,99 32,1% 31,2% 29,1% 27,2 % 29,2 % 

  Mellem 7 og 9,99 42,0% 42,9% 42,5% 43,7 % 46,4 % 

  10 eller derover 15,5% 15,7% 17,9% 21,7 % 17,6 % 

  Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Særlig bemærkning vedr. visninger af gennemsnit inklusiv praktisk/musisk valgfag 

på uddannelsesstatistik.dk 

 

Det bemærkes, at gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen inklusiv 8. 

klassekarakteren i praktisk/musisk valgfag – som tæller med i beregningen af 

gennemsnittet fra skoleåret 2021/22 - ikke pt. findes som nøgletal i excel- og 

nøgletalsvisninger. Nøgletallene under hhv. obligatoriske og lovbundne prøver i 9. 

klasse indeholder således ikke karakteren fra praktisk/musisk valgfag i 8. klasse. 
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2 Karaktergennemsnit i de bundne prøver i 9. klasse 
 
Tabel 2:  Karaktergennemsnittet i de bundne prøver og delprøver i 9. klasse 

Elever i 9. klasse, frasorteret elever i specialklasse og privatister 

Gennemsnit i 

bundne prøver 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 2020/2021** 2021/2022** 

Dansk Læsning 6,0 6,1 6,9 7,1 6,9 

Dansk 

Retskrivning 
6,7 6,8 7,1 7,4 7,2 

Dansk Skriftlig 

Fremstilling 
6,3 6,5 7,2 7,8 7,7 

Dansk Mundtlig 7,9 8,0 7,6 8,6 8,6 

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

Matematik u. 

hjælp 
7,0 7,0 7,5 7,8 7,7 

Matematik m. 

hjælp 
7,0 7,1 7,5 7,9 7,7 

Fællesprøve i 
fysik/kemi, 

biologi og geografi 
7,4 7,5 7,3 7,2 7,1 

Note: *De indberettede prøvekarakterer fra 2019/20 bygger på elevernes ophøjede 
standpunktskarakterer grundet aflysningen af folkeskolens prøver.  
**De indberettede prøvekarakterer fra 2020/21 og 2020/21 bygger på en kombination af 
prøvekarakterer og ophøjede standpunktskarakterer (se tekstboks i starten af notatet). 
***Gennemsnittet i bundne prøver i 9. klasse udregnes for elever med en karakter i alle bundne 
prøver i 9. klasse. Ligesom gennemsnittet af obligatoriske prøver i 9. klasse indeholder 
udregningen en vægtning af karakterne i skriftlig dansk (læsning, retskrivning og skriftlig 
fremstilling) og skriftlig matematik (med og uden hjælpemidler) – se infoboks til sidst i notatet.  
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring 
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3 Karaktergennemsnit i praktisk/musisk valgfag i 8. klasse 
 
Tabel 3:  Karaktergennemsnittet i de obligatoriske praktisk/musiske 

valgfag i 8. klasse. 
Elever i 8. klasse, frasorteret elever i specialklasse og privatister 

Gennemsnit i praktisk/musisk 

valgfag 2020/2021* 2021/2022* 

Billedkunst 7,5 7,8 

Håndværk og Design 6,6 6,9 

Madkundskab 7,3 7,5 

Musik 7,5 7,8 

Note: Prøven i det praktisk/musiske valgfag har været aflyst både i 2020/21 og 2021/22. Prøvekaraktererne 
udgøres derfor af elevernes ophøjede standpunktskarakterer. 
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring.  
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4 Værd at vide om tallene? 

 

Hvad er Folkeskolens afgangseksamen? 

Fra skoleåret 2017/2018 indførtes som noget nyt folkeskolens afgangseksamen med 

tilhørende obligatoriske prøver, som skal aflægges og bestås med et gennemsnit mindst 2 

for at have retskrav til optagelse på en ungdomsuddannelse. 

 

Der er 7 obligatoriske prøver på 9. klassetrin, som sammen med prøven i det 

praktisk/musisk valgfag på 8. klassetrin (indført i 2020/2021) indgår i elevens samlede 

gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen. 

 

Hvordan beregnes gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen? 

Gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen beregnes for alle elever, der har karakterer i 

alle 7 obligatoriske prøver på 9. klassetrin, som består af: 

 Skriftlig Dansk1 

 Mundtlig Dansk 

 Skriftlig Matematik2 

 Mundtlig Engelsk 

 Fællesprøve i Fysik/kemi, biologi og geografi 

 Humanistisk udtræksfag  

 Naturvidenskabelig udtræksfag 

Fra 2021/2022 indgår elevernes karakterer fra det praktiske/musiske valgfag på 8. 

klassetrin også i gennemsnittet. Således indgår fra 2021/2022 8 obligatoriske prøver på 

tværs af 8. og 9. klassetrin.  

1) Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver. En delprøve i læsning og retskrivning 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.  

2) Prøven i skriftlig matematik består af to delprøver. En delprøve i matematik uden hjælpemidler og 

En delprøve i matematik med hjælpemidler. Hver karakter i delprøverne i matematik tæller en halv i 

forhold til den samlede karakter i skriftlig matematik. 

 

Hvor kan jeg finde data om karakterer i grundskolen? 

Grundskolekarakterdata kan findes i BUVM’s datavarehus på uddannelsesstatistik.dk.  

 

Det bemærkes, at gennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen fra 2021/2022 inklusiv 8. 

klassekarakteren ikke pt. findes i excel- og nøgletalsvisninger på uddannelsesstatistik.dk. 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/13.aspx

