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Karakterkrav til gymnasierne 
 

Regeringen vil udelukke hver 4. 

student med indvandrerbaggrund 
 

AE har undersøgt, hvad partiernes forslag til karakterkrav i gymnasierne vil betyde, når man ser 

på sidste års studenter. Et karakterkrav på 4 – som Venstre og de Konservative foreslår – vil le 

have afskåret 9 procent af studenterne fra 2014, men blandt indvandrere og efterkommere fra 

ikke-vestlige lande vil mere end hver fjerde student blive afskåret. Karakterkrav vil komme til at 

afskære mange tusinde studenter i almindelighed og især ramme integrationsindsatsen.  

 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.scient. Troels L. Jensen 1. februar 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• AE har set på, hvor mange af den seneste årgang at studenter fra de gymnasiale uddan-
nelser, er ikke ville kunne komme ind, hvis man indførte forskellige adgangskrav.  
 

• Regeringens og de konservatives ønske om et adgangskrav til de gymnasiale uddannel-
ser vil afskære 9 procent af sidste årgangs studenter, men blandt indvandrere og efter-
kommere fraikke-vestlige lande vil mere end hver fjerde blive afskåret.  
 

• Liberal Alliance, der ønsker mindst 7 i dansk og matematik, vil afskære 46 procent af 
studenterne fra den seneste årgang, hvilket vil ramme tre-fjerdele af indvandrerne og ef-
terkommere fra ikke-vestlige lande.  

 

• Dansk Folkeparti, der har meldt ud, at man skal have 6 i samtlige fag vil ramme 62 pro-
cent af studenterne fra seneste årgang, og hele 80 procent med ikke-vestlig baggrund. 
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Regeringens karakterkrav vil afskære hver 4. student med indvandrer-baggrund 

AE har undersøgt karaktererne fra folkeskolens afgangsprøve blandt studenter, der færdiggjorde deres 

gymnasiale eksamen i 2014.  Vi har set på partiernes forskellige bud på adgangskrav til de gymnasiale 

uddannelser1 i forhold til den senest tilgængelige studenterårgang i registerdataene for at tegne et billede 

af, hvem der ikke ville kunne komme direkte ind i gymnasiet, hvis man ser på de senest tilgængelige data. 

Der er således ikke tale om en prognose for, hvor man, der i fremtiden ikke ville kunne komme ind, men 

en opgørelse af, hvor mange studenter fra seneste årgang af studenter på alle gymnasiale uddannelser, 

der ikke ville kunne komme ind ud fra forskellige krav. Mere om metoden kan ses i boks 1 sidst i analysen.  

 

Hvis man indfører et karakterkrav på mindst 02 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangs-

prøve – som Socialdemokraterne og De Radikale har lagt op til - ville 1 procent af studenterne fra 2014 

ikke kunne være kommet i gymnasiet, jf. figur 1.  

 

Hvis kravet er 4 i både dansk og matematik – som Regeringen og de konservative har foreslået - ville det 

afskære 9 procent af studenterne, hvilket svarer til 4.000 studenter.  

 

Hvis kravet er 7 i både dansk og matematik som Liberal Alliance har foreslået vil 46 procent af studen-

terne fra 2014 ikke kunne være kommet ind på baggrund af deres karakterer fra grundskolen svarende 

til 21.000 studenter.  

 

Dansk Folkeparti har været fremme med et krav om mindst 6 i alle fag. Det vil afskære 62 procent af alle 

studenter fra 2014, hvilket svarer til hele 28.000 studenter2.  

 

Figur 1. Andel studenter, der ikke ville kunne komme i gymnasiet ved med forskellige karakterkrav  

 

Anm.: Tabellen viser andelen af studenterne fra 2014, der ikke opfylder forskellige karakterkrav fra afgangsprøverne i enten 9. kl. eller 10. kl. Det er 

kun personer, der optræder i registeret for folkeskolekarakterer der er med i analysen. Derudover skal personen være i landet, det år grundskolen 

er fuldført. 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistisk registerdata. 

 

                                                                 
1 Offentliggjort på dr.dk 8. april 2015 i en samlet oversigt over partiernes karakterkravforslag http://www.dr.dk/nyheder/politik/grafik-se-hvad-

partiernes-karakterkrav-vil-betyde-dit-gymnasium.  
2 Hvis 6-kravet fra DF i stedet tolkes som det skal være det samlede gennemsnit af alle fag, så vil det være 18 procent, der ville blive afskåret.  
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Tabel 1 viser, hvor mange studenter, der ikke ville kunne være kommet ind i på de gymnasiale uddannel-

ser fordelt på herkomst, når man ser på seneste årgang. Uanset hvilket karakterkrav man ser på, så ville 

flere indvandrere og efterkommere end etnisk danske unge blive afskåret fra at kunne komme ind på de 

gymnasiale uddannelser, hvis man indfører karakterkrav set ud fra seneste årgang.  

 

Tabel 1. Andel, der ikke ville kunne komme ind på de gymnasiale uddannelser fordelt på krav og 

 Alle Dansk Indvandrere og 

efterkommer, 
vestlige 

Indvandrere og 

efterkommer, 
ikke-vestlige 

 Pct. 

02 i dansk og matematik 1,3 1,0 4,1 4,5 

4 i dansk og matematik 9,1 7,5 17,0 26,8 

7 i dansk og matematik 45,9 43,4 55,9 74,6 

6 i gennemsnit inden for alle fag 62,0 60,4 65,9 80,5 

Anm.: Tabellen viser andelen af studenterne fra 2014, der ikke opfylder forskellige karakterkrav fra afgangsprøverne i enten 9. kl. eller 10. kl.  

Kilde: AE pba. Danmarks Statistisk registerdata. 

 

Regeringens foreslåede krav på mindst 4 i dansk og matematik ville afskære i gennemsnit 9 procent af 

studenterne, mens hele 26,8 procent eller mere end hver fjerde student med indvandrer-baggrund fra 

ikke-vestlige lande ikke ville kunne komme ind. Dermed vil næsten fire gange så mange med indvandrer-

baggrund fra ikke-vestlige lande blive afskåret sammenliget med etnisk danske unge ved Venstres og 

De Konservatives foreslåede krav, og Liberal Alliances krav på 7 vil afskære hele 75 procent af studen-

terne med indvandrerbaggrund fra ikke-vestlige lande.  

 

Stor forskel på, hvem man rammer 

Nedenfor ses i figur 2, at der er stor forskel på, hvilken farve hue man rammer med de forskellige krav, 

når man ser på seneste års studenterårgang. Der er en tendens til at forholdsvis mange HF-studenter, 

men også HTX og de andre grupper som HHX og studenterkursus ville blive ramt hårdere end det al-

mene gymnasium.  

 

Det betyder dog ikke, at mange ikke vil blive ramt på det almene gymnasium (STX). Regeringens krav 

på 4, der ville ramme 9 procent af studenterne fra 2014 i gennemsnit, ville ramme 5 procent af eleverne 

på STX svarende til over 4.000 elever. På de andre retninger ville 10-25 procent blive ramt.  

 

Liberal Alliances krav vil ramme mere end hver tredje fra det almene gymnasium (35 pct.) og mere end 

hver anden fra HHX, HTX og øvrige, mens mere end tre ud af fire fra HF vil blive ramt, når man ser på de 

senest tilgængelige tal for studenterne.  

 

Dansk Folkepartis krav om mindst 6 i alle fag vil ramme over hver anden fra det almene gymnasium og 

60-87 procent på de andre retninger.3  
  

                                                                 
3 Hvis man tolker DF’s krav som gennemsnit på 6 set over alle fag og ikke ”i alle fag” så vil det ramme 10 pct. på STX, 50 pct. på HF og 15-24 pct. på 

de resterende retninger.  
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Figur 2. Andel studenter, der ikke ville kunne komme i gymnasiet ved med forskellige karakterkrav 
fordelt på type af eksamen  

 

Anm.: Tabellen viser andelen af studenterne fra 2014, der ikke opfylder forskellige karakterkrav fra afgangsprøverne i enten 9. kl. eller 10. kl.  

Kilde: AE pba. Danmarks Statistisk registerdata. 

 

Ser man på samme fordeling blandt studenter med indvandrer- og efterkommerbaggrund fra ikke-vest-

lige lande jf. figur 3, så vil hver femte fra det almene gymnasium ud fra sidste årgangs studenter ikke 

være kunnet komme ind og hver anden HF-student, hvis man ser på regeringens krav på 4. På de øvrige 

retninger, der mestendels dækker HHX og HTX vil 27 procent af studenterne ikke være kunnet komme 

ind.  

 

Det ses at mere end 70 procent af indvandrerne fra ikke vestlige lande vil blive afskåret fra en gymnasial 

uddannelse ved krav på 7 i dansk og matematik eller 6 i alle fag, og helt op til 9 ud af 10 på HF. 

 

Figur 3. Andel studenter med ikke-vestlig baggrund, der ikke ville kunne komme i gymnasiet ved 
med forskellige karakterkrav fordelt på type af eksamen  

 

Anm.: Tabellen viser andelen af studenterne fra 2014, der ikke opfylder forskellige karakterkrav fra afgangsprøverne i enten 9. kl. eller 10. kl.  

Kilde: AE pba. Danmarks Statistisk registerdata. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

STX HF HTX Øvrige

Pct.Pct.

02 i dansk og matematik 4 i dansk og matematik

7 i dansk og matematik 6 i gennemsnit for alle fag

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

STX HF Øvrige

Pct.Pct.

02 i dansk og matematik 4 i dansk og matematik

7 i dansk og matematik 6 i gennemsnit for alle fag



Karakterkrav til gymnasierne 
Regeringen vil udelukke hver 4. student med indvandrerbaggrund 

  5 

Karakterkrav til gymnasierne vil øge antallet af unge uden uddannelse 

Som resultaterne i denne analyse har vist vil flere af partiernes bud på karakterkrav til gymnasierne be-

tyde at mange tusinde unge ikke ville kunne komme ind, når man ser på seneste årgang af studenter, og 

deres vej fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser.  

Et krav på 02 i dansk og matematik vil efterlade 1 procent, et krav på 4 vil efterlade 9 procent, mens 7 

eller 6 i alle fag vil efterlade 46-62 procent. Selvom det i sig selv vil afskære vejen for tusindvis af unge, 

der vel og mærke har fuldført gymnasiet, og hvoraf mange finder vej til de videregående uddannelser4, 

så er det ikke det mest beskæmmende.  

 

Karakterkrav rammer nemlig ikke lige. Tidligere har AE vist, at det især er studenter med lav uddannel-

sesbaggrund i hjemmet, der rammes5, og som denne analyse viser, så er det især unge med indvandrer- 

og efterkommer baggrund fra ikke-vestlige lande, der vil blive ramt af karakterkravene. Ifølge Ministeriet 

for børn, undervisning og ligestillings officielle tal for de unges uddannelses niveau ligger unge med ind-

vandrerbaggrund stadig efter danske unge om end det går den rigtige vej. Hvis man indfører karakterkrav 

til de gymnasiale uddannelser vil det ødelægge integrationsindsatsen og de gode takter, der trods alt har 

været. 

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

Indeværende analyse er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks uddannelsesregistre, herunder register over fuldførte- 
og igangværende uddannelser (KOTRE) og karakterregister (UDFK). 
 

Populationen er alle der har fuldført en gymnasial uddannelse i perioden 1.okt. 2013 til 30.sep.2014. Gymnasiale uddan-
nelser dækker over STX, HF, HTX, HHX, Studenterkursus, International Baccalaureate, og Dansk-Fransk Bacalaurétte. 
 

Det er kun personer, der optræder i registeret for folkeskolekarakterer der er med i analysen. Derudover skal personen 
være i landet, det år grundskolen er fuldført.  
 

De i analysen udvalgte adgangskrav er på baggrund af politiske udmeldinger, se evt.  www.dr.dk/nyheder/politik/grafik-
se-hvad-partiernes-karakterkrav-vil -betyde-dit-gymnasium. 
 

Adgangskravene er defineret som følgende: 
 
02: Eleven skal mindst have opnået et gennemsnit på 02 i afsluttende eksamen i både dansk og matematik. 

4: Eleven skal mindst have opnået et gennemsnit på 4 i afsluttende eksamen i både dansk og matematik. 
7: Eleven skal mindst have opnået et gennemsnit på 7 i afsluttende eksamen i både dansk og matematik. 
6: Eleven skal mindst have opnået et gennemsnit på 6 i afsluttende eksamen i alle fag. 

  
Har en elev både gennemført 9.klasse og 10.klasse, skal eleven blot have opnået de ovenstående krav til mindst én af ek-
samenerne.  

 

 

                                                                 
4 Se AE-analysen ” Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver” fra 12. marts 2015 
5 Se AE-analysen ” Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest” fra 3. februar 2015 

 


