
 

Socioøkonomiske reference - løfteevne 
Det er et statistisk udtryk for, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens elever har klaret prøverne.  
I nedenstående opgøres faktisk karaktergennemsnit samt karaktergennemsnit svarende til den socioøkonomiske reference pr. uddannelsesinstitution.  
Det angives herudover, hvorvidt forskellen på det faktiske karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference er statistisk signifikant. Det er kun institutioner med mindst 5 
elever, der har fået eksamensbevis i det valgte år, som er medtaget i opgørelsen.  De socioøkonomiske referencer beregnes for henholdsvis et år og samlet for en treårig periode.  
Rapporten viser data ud fra de parametre, som vælges i menuen til højre, hvis man går ind på uddannelsesstatistik.dk. Der vises kun data for de gymnasiale uddannelser STX, HTX, 
HHX og HF.  

Socioøkonomisk reference - karakterer pr. tre år, uddannelse, fag, evalueringsform og niveau 

År Institution Uddannelse Fag Evalueringsform Niveau Prøvekarakterer 

(1) 

Socioøkonomisk 

Reference (2) 

Forskel 

(* = signifikant) (3) 

2014-2016 VUC Syd Hf Dansk Mundtlig A 6,1 6,1 0 

Skriftlig A 4,9 5,0 -0,1 

Eksamensresultat (inkl. 

bonus A) 

Samlet - 5,7 5,8 -0,1 

Engelsk Mundtlig B 6,8 6,4 0,4* 

Skriftlig B 4,7 4,9 -0,2 

Kultur- og 

samfundsfaggruppe 

Mundtlig - 5,8 6,1 -0,3 

Matematik Mundtlig B 5,4 5,3 0,1 

C 5,0 4,8 0,2 

Skriftlig B 3,9 4,6 -0,7* 

C 3,7 4,2 -0,5* 

Naturvidenskabelig 

faggruppe 

Mundtlig - 5,3 5,4 -0,1 

  

https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Rapporter/Gymnasiale%20uddannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_SocRef_Hovedrapport.rdl


Socioøkonomisk reference - karakterer pr. år, uddannelse, fag, evalueringsform og niveau 

År Institution Uddannelse Fag Evalueringsform Niveau Prøvekarakterer 

(1) 

Socioøkonomisk 

Reference (2) 

Forskel 

(* = signifikant) (3) 

2016 VUC Syd Hf Dansk Mundtlig A 6,4 6,1 0,3 

Skriftlig A 5,0 5,0 0 

Eksamensresultat (inkl. 

bonus A) 

Samlet - 5,8 5,8 0 

Engelsk Mundtlig B 6,6 6,5 0,1 

Skriftlig B 5,0 5,1 -0,1 

Kultur- og 

samfundsfaggruppe 

Mundtlig - 6,6 6,2 0,4 

Matematik Mundtlig B 4,4 4,9 -0,5 

C 4,6 4,6 0 

Skriftlig B 3,1 4,4 -1,3* 

C 3,4 4,1 -0,7* 

Naturvidenskabelig 

faggruppe 

Mundtlig - 5,2 5,5 -0,3 

  
 
1) Gennemsnitsprøvekarakterer ved eksamen baseret på studenter med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle studenter. 
Prøvekaraktererne er fra studenternes eksamensbeviser. Eksamensresultat (inkl. bonus A) er studentens samlede eksamensresultat på beviset. 
 
2) Et modelberegnet tal der viser, hvordan studenterne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens studenter har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til 
studenternes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat. 
 
3) Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen 
markeret med en (*). 
 
Note: I rapporten vises faktisk karaktergennemsnit samt karaktergennemsnit svarende til den socioøkonomiske reference. 
I tabellen angiver *, at forskellen på det faktuelle karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference er statistisk signifikant. 
 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring 


