
 

 

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på 
hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end 
forventet i 9. klasse i 2016/2017?  

 
Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med 
deres sociale baggrund. På skoleniveau viser det sig ved, at skoler, der har 
mange elever fra relativt ressourcestærke hjem, ofte har højere gennem-
snitskarakterer end skoler, hvor eleverne kommer fra mindre ressourcestær-

ke hjem. Når karaktererne sammenlignes med den socioøkonomiske refe-
rence tages der højde for elevernes baggrundsforhold, og det kan give et 
mere nuanceret billede af skolernes karakterer. 

Resume 
 Frie og private grundskoler er den skoletype, hvoraf den største andel 

skoler klarer sig bedre end forventet:  

Knap 1 ud af 10 frie og private grundskoler har et signifikant bedre gen-

nemsnit, end man kunne forvente ud fra elevgrundlaget. Dette gælder 

for 7,0 % af folkeskolerne og 2,2 % af efterskolerne.  

 Ift. andre skoletyper har folkeskoler den største andel skoler, som kla-

rer sig bedre end forventet i de danskfaglige discipliner: 

I tre ud af fire fagdiscipliner i dansk (læsning, mundtlig og skriftlig) er 

folkeskolen den skoletype, hvoraf den største andel skoler klarer sig 

bedre end forventet.  

 I den danskfaglige disciplin dansk skriftlig er der flest skoler, som enten 

klarer sig signifikant bedre eller dårligere end forventet: 

I dansk skriftlig som fagdisciplin ved de bundne prøver klarer 1 ud af 6 

skoler sig hhv. signifikant bedre og dårligere end forventet. 

  



 

Side 2 af 92 

Indhold 

Resume .................................................................................................................... 1 

De socioøkonomiske referencer fordelt på skoletype er på niveau med 
sidste år ............................................................................................................ 3 

Andelen af skoler, som afviger fra de socioøkonomiske referencer er 
forskellig for de enkelte fag og fagdiscipliner .................................................. 4 

Referencer for de enkelte fagdiscipliner: Frie og private grundskoler 
efterfulgt af folkeskoler klarer sig hyppigst bedre end forventet ................... 5 

I skriftlig dansk er der flest skoler der klarer sig både signifikant 
dårligere og signifikant bedre end forventet ................................................... 7 

Vil du vide mere? ..................................................................................................... 8 

Socioøkonomisk reference på skole- og kommuneniveau .............................. 8 

Den statistiske model – og hvad den bygger på .............................................. 8 

De socioøkonomiske baggrundsvariables forklaringskraft .............................. 8 

Bilag 1: En indføring i den socioøkonomiske reference .......................................... 9 

Hvad er den socioøkonomiske reference? ...................................................... 9 

Hvorfor beregnes den socioøkonomiske reference? ....................................... 9 

 

  



 

Side 3 af 92 

De socioøkonomiske referencer fordelt på skoletype er på ni-
veau med sidste år 

 

Andelen af skoler fordelt på skoletyper, der klarer 
sig hhv. bedre og dårligere end forventet i skole-
året 2016/17, er på niveau med andelene i 
2015/16.  

Frie og private grundskoler er stadig den skoletype, 
hvor den største andel skoler klarer sig signifikant 
over referencen og færrest klarer sig signifikant 
under referencen. Omvendt er efterskoler fortsat 
den skoletype, hvor færrest klarer sig signifikant 

bedre end forventet, og flest klarer sig signifikant 
dårligere end forventet. 

Figur 1 nedenfor viser, hvor stor en andel af de 
forskellige skoletyper, der klarer sig hhv. signifikant 
dårligere, signifikant bedre og på niveau med, hvad 
man ud fra elevgrundlaget kunne forvente. 

 

Socioøkonomisk reference – definition 

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan 

elever på landsplan med samme baggrundsfor-

hold som skolens elever har klaret prøverne.  

Når en skole ligger signifikant over referencen, 

betyder det således, at skolens faktisk opnåede 

karakterer er bedre end karaktergennemsnittet 

på skoler med et lignende elevgrundlag, når 

der er taget højde for statistisk usikkerhed. 

Når en skole ligger signifikant under referencen, 

betyder det, at skolens faktisk opnåede karak-

terer er dårligere end karaktergennemsnittet 

på skoler, der har det samme elevgrundlag1. 

 
Figur 1. Friskoler og private grundskoler er den skoletype, hvoraf den største 
andel klarer sig bedre end forventet. Således er gennemsnittet på knap 1 ud 
af 10 skoler af denne type signifikant bedre end forventet i de bundne prøve-
fag.  

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring 

Figur 1 viser, at der er stor forskel på skoletyperne med hensyn til, hvor 
mange skoler som har et resultat i de bundne prøver, der ligger statistisk 
                                                      
1
 I bilag 1 findes en dybere indføring i den socioøkonomiske reference. 



 

Side 4 af 92 

signifikant over og under de socioøkonomiske referencer. Efterskolerne har 
den største andel (25,3 % af institutionerne), som ligger statistisk signifikant 
under deres referenceværdi. Den tilsvarende andel for folkeskolerne er 5,1 
%, og for friskolerne og de private grundskoler er den 3,0 %.  

Friskoler og private grundskoler er omvendt den skoletype, hvoraf den stør-
ste andel af skolerne klarer sig bedre end forventet. Her er gennemsnittet på 
knap 1 ud af 10 skoler af denne type signifikant bedre end. Dette gælder for 
7,0 % af folkeskolerne og 2,2 % af efterskolerne. 

Andelen af skoler, som afviger fra de socioøkonomiske referen-
cer er forskellig for de enkelte fag og fagdiscipliner 
Fordelt på de bundne prøver viser tabel 2, at i halvdelen af prøverne er der 

mere end 1 ud af 10 skoler, der klarer sig dårligere end forventet. Det gæl-
der, foruden dansk skriftlig, prøverne i dansk retskrivning, fællesprøven i 
fysik/kemi, biologi og geografi samt matematik med hjælpemidler. I disse fire 
prøver er der dog også den største andel skoler, der har klaret sig signifikant 
bedre end forventet.  

7,2 % af institutionerne har et karaktergennemsnit i de bundne prøvefag, der 
ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, mens 7,0 
% af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifi-
kant over referencen. 85,7 % af institutionerne klarer sig som forventet. 
 
Tabel 1. 1 mere end 8 ud af 10 klarer sig som forventet, når man kigger på 
gennemsnittet for de bundne prøver.   

   Under 
ref. (%) 

Ingen 
afvigelse 

(%) 

Over 
ref. 
(%) 

Bundne 
prøvefag 

Dansk Læsning 4,1 90,8 5,0 

Mundtlig 6,3 88,5 5,3 

Retskrivning 11,6 76,7 11,8 

Skriftlig 16,6 67,3 16,1 

Engelsk Mundtlig 5,1 90,3 4,6 

Fællesprøve i fy-
sik/kemi, biologi og 

geografi 

Praktisk/mundtlig 10,3 80,4 9,3 

Matematik Med hjælpemidler 12,7 73,3 14,0 

Uden hjælpemid-
ler 

6,7 85,9 7,4 

Gennemsnit  7,2 85,7 7,0 



 

Side 5 af 92 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 

 

Referencer for de enkelte fagdiscipliner: Frie og private grund-
skoler efterfulgt af folkeskoler klarer sig hyppigst bedre end for-
ventet  
 
I 3 ud af 4 prøver i dansk er folkeskolerne den skoletype, hvor den største 
andel af skoler klarer sig signifikant bedre end forventet.  Tabel 1 nedenfor 
viser således, at folkeskolen som skoletype rummer den største andel institu-
tioner, der klarer sig over reference i dansk mundtlig, dansk skriftlig og dansk 
læsning.  

 
I de resterende bundne prøver er det frie og private grundskoler som skole-
type, der har den største andel institutioner, som præsterer signifikant bedre 
end forventet. På tværs af alle otte bundne prøver er efterskoler den skole-
type, hvoraf flest ligger under den socioøkonomiske reference.  
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Tabel 2. I tre af de fire dansk discipliner er der relativt flest folkeskoler, som 
har et gennemsnit, der er signifikant over det forventede 

Fagdisciplin Skoletype Under 
ref. 

Ingen 
afvigelse 

Over 
ref. 

% % % 

Dansk Læsning  Folkeskoler 2,9 91,4 5,7 
Frie og private grundskoler 2,2 93,1 4,7 
Efterskoler 13,4 83,9 2,7 

Dansk Mundtlig Folkeskoler 5,9 87,5 6,6 
Frie og private grundskoler 1,9 93,9 4,2 
Efterskoler 16,1 82,8 1,1 

Dansk Retskriv-
ning 

Folkeskoler 9,2 77,6 13,2 
Frie og private grundskoler 5,5 80,3 14,1 
Efterskoler 34,4 65,1 0,5 

Dansk Skriftlig Folkeskoler 15,8 64,7 19,5 
Frie og private grundskoler 11,9 75,3 12,8 
Efterskoler 29,6 63,4 7,0 

Engelsk Mundt-
lig 

Folkeskoler 4,8 91,0 4,3 
Frie og private grundskoler 2,5 91,0 6,5 
Efterskoler 11,3 86,0 2,7 

Fællesprøve i 
fysik/kemi, bio-
logi og geografi 
 
 

Folkeskoler 10,7 79,3 10,1 
Frie og private grundskoler 3,5 86,1 10,4 
Efterskoler 21,9 74,9 3,3 

Matematik med 
hjælpemidler 

Folkeskoler 11,1 75,4 13,5 
Frie og private grundskoler 8,1 73,0 18,8 
Efterskoler 28,5 64,0 7,5 

Matematik 
uden hjælpe-
midler 

Folkeskoler 5,1 87,2 7,7 
Frie og private grundskoler 4,2 86,2 9,6 
Efterskoler 18,8 79,0 2,2 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 
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I skriftlig dansk er der flest skoler der klarer sig både signifikant 
dårligere og signifikant bedre end forventet 
 

Den socioøkonomiske reference for skoleåret 
2016/2017, baseret på karaktererne fra 9.-
klasseprøver i hele grundskolen, viser, at dansk 
skriftlig er den prøve, hvor den største andel 
grundskoler klarer sig enten signifikant bedre 
eller signifikant dårligere end forventet. Figur 2 
nedenfor viser således, at 1 ud af 6 grundskoler 
klarer sig henholdsvis signifikant under og over 
reference.    

 

Hvad dækker grundskolen over? 

Beregningen af den socioøkonomiske reference er 

baseret på karaktererne fra 9.-klasseprøver i hele 

grundskolen. 

Grundskolen dækker i dette notat over alle elever på 

alle folkeskoler, frie og private grundskoler samt 

efterskoler, men med undtagelse af elever på speci-

alskoler og på efterskoler med samlet særligt tilbud 

(specialefterskoler). Desuden indgår specialklasser 

og privatister ikke.  

 

Figur 2. 1 ud af 6 grundskoler klarer sig hhv. bedre og dårlige forventet i 
Dansk Skriftlig.  

 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 
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Vil du vide mere? 
 

Socioøkonomisk reference på skole- og kommuneniveau 
Du kan finde de enkelte skolers og kommuners tal i ministeriets 
datavarehus www.uddannelsesstatistik.dk 
 

Den statistiske model – og hvad den bygger på 

Hvis du vil vide mere om den statiske model, som den socio-
økonomiske reference beregnes ud fra, eller om hvilke bag-
grundsoplysninger, der indgår i beregningen, kan du læse mere 

her: 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-
bilag1-baggrundsoplysninger.pdf?la=da 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-
bilag1-baggrundsoplysninger.pdf?la=da 

 
De socioøkonomiske baggrundsvariables forklaringskraft 
Hvis du vil vide mere om, hvor meget af variationen i elevernes 
karakterer, der kan forklares af de socioøkonomiske baggrunds-
variable, kan du finde information her: 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-
bilag3-parameterestimater-og-forklaringsgrader.pdf?la=da 

 

Kontakt 

Center for Data & Analyse   

 

Styrelsen for It og Læring 

uddannelsesstatistik@stil.dk  

Tlf.: 35 87 83 00 
 

 

 

 

  

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-bilag1-baggrundsoplysninger.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-bilag1-baggrundsoplysninger.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-bilag1-baggrundsoplysninger.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-bilag1-baggrundsoplysninger.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-bilag3-parameterestimater-og-forklaringsgrader.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf16/161212-bilag3-parameterestimater-og-forklaringsgrader.pdf?la=da
mailto:uddannelsesstatistik@stil.dk
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Bilag 1: En indføring i den socioøkonomiske reference 
 

Hvad er den socioøkonomiske reference? 
Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med 
samme baggrundsforhold som en given skoles elever har klaret prøverne. 
Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, 
mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrund-
lag for skolens faktisk opnåede karakterer.  
 
Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. 
I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk 

oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som 
skolen ikke har direkte indflydelse på. Selvom beregningerne foregår på 
elevniveau, præsenteres den socioøkonomiske reference kun på skoleni-
veau. 
 
Til og med skoleåret 2015/16 blev den socioøkonomiske reference beregnet 
pr. hovedinstitution, men fra skoleåret 2016/17 beregnes denne på afde-
lingsniveau.  

Hvorfor beregnes den socioøkonomiske reference? 
Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer ofte hænger sammen 
med deres sociale baggrund. På skoleniveau viser det sig ved, at skoler, der 
har mange elever fra ressourcestærke hjem, ofte har højere gennemsnitska-

rakterer end skoler, hvor eleverne kommer fra mindre ressourcestærke 
hjem. 

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold 
og kan derfor give et mere nuanceret billede af en skoles niveau målt på ka-
rakterer. Man kan således bruge den socioøkonomiske reference ift. at korri-
gere forskellene i de faktisk opnåede karaktergennemsnit, så disse kun af-
spejler forskellene, der ikke skyldes variation i elevgrundlaget.  

 

  


