
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

Analysen er lavet i samarbejde med BL 
 

Betydningen af matematik 
 

AE har undersøgt den eksisterende litteratur med henblik på at afdække betydningen af mate-

matik. Gennemgangen slår fast, at det at klare sig godt i skolen, herunder i matematik, har stor 

betydning for chancerne for at få en uddannelse og dermed også for at få godt fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Især for udsatte unge betyder det meget at få et godt afsæt for det videre 

uddannelsesforløb allerede i grundskolen. Udenlandsk litteratur peger desuden på, at intensive 

forløb i matematik kan være medvirkende til at sikre, at flere unge får en uddannelse, og at det 

at have matematik på et vist niveau sikrer en bedre livsbane.  

 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.oecon. Stine Toft Pedersen 20. juni 2019 

Analysens hovedkonklusioner 

• I Danmark har det stor betydning at få en uddannelse efter skolen. Jobchancer og livs-
indkomst afhænger i høj grad af, om man får en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse, og den tendens skærpes kun i de kommende år.  
 

• Chancerne for at få en uddannelse afhænger i høj grad af, hvordan man klarer sig i 
grundskolen, dvs. hvilke karakterer man får i dansk og matematik. Det viser flere natio-
nale undersøgelser. 
 

• Internationale undersøgelser peger dels på, at intensive forløb i matematik kan være 
med til sikre, at flere får en uddannelse, og dels kan det at have matematik på højt niveau 
gøre, at man klarer sig bedre i livet målt på livsindkomst og på, om man får en uddan-
nelse.  
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Betydningen af matematik 

AE har gennemlæst udvalgte eksisterende analyser, undersøgelser og videnskabelige artikler for at be-

lyse betydningen af at klare sig godt i matematik. Litteraturgennemgangen har både fokuseret på analy-

ser fra Danmark – herunder en del AE-analyser – samt undersøgelser og forskning fra udlandet. I det 

nedenstående gennemgås de udvalgte analyser og studier af betydningen af matematik.   

 

Fokus har været på betydningen af matematik, så vidt det har været muligt. Ofte er der dog i undersø-

gelserne set på betydningen af karakterer i både dansk og matematik, hvilket gennemgangen bærer 

præg af. I gennemgangen er der lagt særligt fokus på matematik i grundskolen, og hvis muligt betydnin-

gen af matematik for udsatte unge.  

 

Udover en gennemgang af eksisterende analyser ift. matematikkundskaber er der også en analyse af 

matematikkens betydning i forhold til karakterkravene på ungdomsuddannelserne. Siden 2015 har der 

været karakterkrav på erhvervsuddannelserne, og fra sommeren 2019 træder adgangskrav i kraft på de 

gymnasiale uddannelser.   

 

Opsummering 

Litteraturgennemgangen kan inddeles i fire områder.  

 

Først og fremmest viser en række eksisterende analyser fra AE, at det at have en erhvervskompetence-

givende uddannelse er utrolig vigtig for at klare sig godt på arbejdsmarkedet. Det gælder, når vi ser på 

arbejdsmarkedet nu, men i årene fremover bliver det endnu mere afgørende at have en uddannelse. 

Efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft stiger, mens det bliver endnu sværere at klare sig uden en 

uddannelse. Dertil viser en lang række forskellige undersøgelser, at chancerne for at få en uddannelse i 

høj grad afhænger af, hvordan man klarer sig i skolen. De, der får gode karakterer i dansk og matematik, 

har bedre chancer for at få en uddannelse. Det gælder især for udsatte unge, hvor skolen kan ses som 

en social løftestang.  

 

Andre indenlandske undersøgelser bakker op om, at karaktererne fra skolen er en vigtig retningspil for 

unges uddannelsesvej og arbejdsliv. En undersøgelse fra EVA peger på, at selvom gennemsnittet ved 

afgangsprøverne i grundskolen betyder mest, så har karakteren i de naturvidenskabelige fag, herunder 

matematik, også selvstændig forklaringskraft i forhold til uddannelseschancerne. Undersøgelserne viser 

også, at karaktererne betyder meget for overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse.  

 

I de udenlandske studier, som vi har skelet til, viser et norsk studium, at intensive forløb i matematik i 

udskolingen forbedrer de unges uddannelseschancer efterfølgende. Derudover viser en række ameri-

kanske undersøgelser, at det at uddanne sig inden for matematik gør, at man klarer sig bedre. Den uden-

landske litteratur dækker blandt andet et studium på danske data, hvor man faktisk ser, at den positive 

effekt af matematik i høj grad er kausal. Det vil sige, at det er bedre matematikkundskaber, der gør, at 

man klarer sig bedre.  

 

Sidste del af litteraturgennemgangen viser, at matematikegenskaberne kommer til at få større betydning 

fremover pga. adgangskravene til ungdomsuddannelserne. Fremover skal elever, der skal på gymnasiet 

eller på en erhvervsuddannelse, opfylde bestemte karakterkrav. Kravene rammer især unge fra hjem, 

hvor forældrene er uden for arbejdsmarkedet, eller hvor forældrene har korte uddannelser. Børn og unge 
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fra de hjem bor oftere i den almene sektor, hvorfor adgangskravene må forventes at få stor betydning 

blandt børn og unge i den almene sektor.   

  

Dansk litteratur 

AE-analyser 

Flere AE-analyser har vist, at det har stor betydning at få en uddannelse udover grundskolen. Jobchan-

cerne forbedres, og livsindkomsten forbedres også, når unge får en uddannelse. De seneste analyser, 

som AE har lavet, viser, at arbejdslivet forlænges med op imod et årti, når unge får en uddannelse, og 

der er tale om gevinster både for den enkelte og for samfundet i millionklassen. (AE, ”Uddannelse er en 

guldrandet investering” 15.12.17 samt ”En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet” 21.12.17)  

 

En ting er at uddannelse har stor betydning, når man ser på arbejdsmarkedet nu. Flere prognoser har 

imidlertid også peget på, at uddannelse bliver endnu mere vigtigt i årene fremover, fordi der bliver min-

dre behov for ufaglært arbejdskraft samtidig med, at der vil være mangel på fx faglærte. Frem mod 2025 

er der risiko for, at vi i Danmark kommer til at mangle 70.000 faglærte, 65.000 med enten en kort eller 

en mellemlang videregående uddannelse, mens vi kommer til at have overskud af ufaglærte (AE, ”Dan-

mark kommer til at mangle faglærte”, 4.3.2016). 

 

Netop chancerne for at få en uddannelse afhænger af, hvordan man klarer sig til i skolen. Det har flere 

AE-analyser vist. AE undersøgte i 2013 hvilke faktorer, der er risikofaktorer for unge i forhold til ikke at 

få en ungdomsuddannelse. Her viste resultaterne, at hvis man klarer sig dårligt i dansk og matematik, så 

har man markant dårligere chancer for at få en uddannelse. (AE, ”Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger 

risikoen for at stå uden uddannelse”, 23.8.13). En nyere AE-analyse fra 2016 slog ligeledes fast, at fra-

faldsrisikoen på ungdomsuddannelserne øges, hvis man har dårlige karakterer med sig fra grundskolen 

i dansk og matematik (AE, ”Lave karakterer og svag social baggrund øger risikoen for frafald”, 12.8.16). 

Den konklusion er for nylig bakket op af Danmarks Statistik, der i en rapport om erhvervsuddannelserne 

har vist, at frafaldsrisikoen er høj for unge, der ikke har fået mindst 7 i dansk og matematik (DST, ”Er-

hvervsuddannelser i Danmark”, 28.5.19). 

 

Generelt viser flere AE-analyser, at det at klare sig godt i skolen har stor betydning for udsatte unge. 

Dels ved man, at udsatte unge har større efterslæb, de klarer sig simpelthen dårligere, og dels tyder det 

på, at netop det at klare sig godt til afgangsprøverne kan være af afgørende betydning for netop udsatte 

unge.  

En analyse fra 2018 fokuserer på mønsterbrydere i det danske uddannelsessystem (AE, ”Erhvervsud-

dannelserne skaber mønsterbrydere”, 6.4.18). Analysen viser helt konkret, at jo højere karakterer børn 

af ufaglærte får i 9. klasse, jo større en andel af dem ender med at blive mønsterbrydere og selv få en 

uddannelse ud over grundskole, inden de fylder 25 år.  

 

AE lavede i 2017 en større undersøgelse af, hvad der har betydning for, at børn af ufaglærte forældre får 

en uddannelse. Mange forskellige forhold spiller ind, når man ser på hvilke børn af ufaglærte, der klarer 

sig, og hvilke, der ikke gør, i forhold til at få en uddannelse.  

I undersøgelsen tages der højde for en lang liste af faktorer, og det er især unges præstation i skolen, 

forældrenes arbejdstilknytning og forældrenes økonomiske situation, der er afgørende for, om de unge 

får en ungdomsuddannelse. Noget af det, der betyder allermest for, om unge får en ungdomsuddannelse, 

er, hvordan de klarer sig i skolen. De unge, der ikke har nogen afgangsprøver fra 9. klasse, har dårlige 
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odds for at få en ungdomsuddannelse, mens de, der scorer mindst 7 i gennemsnit, får forbedret chan-

cerne markant. Udover karaktererne ved afgangsprøverne så er det forhold som fx forældrenes jobsitu-

ation og fattigdom i familien, der har betydning. Disse to forhold kan være svære at gøre noget ved, så 

derfor er det særlig interessant, at netop, hvordan de klarer sig i skolen, har stor betydning, da der her er 

mulighed for at sætte ind og forbedre de unges færdigheder. Helt konkret viser resultaterne af undersø-

gelsen, at en etnisk dansk dreng med ufaglærte forældre, der er vokset op i en almen bolig, har knap 40 

procent chance for at fuldføre en ungdomsuddannelse, hvis han fik under 2 ved afgangsprøverne i dansk 

og matematik. Får den samme dreng i stedet mindst 2 men under 4, så er chancerne over 50 procent, 

mens det er over 70 procent, hvis han får mindst 4. (AE, Fattigdom og forældres jobsituation har stor 

betydning for børns chancer, 14.04.17) 

 

Undersøgelserne ovenfor ser ikke særskilt på betydningen af matematikkaraktererne, da det typisk er 

karaktererne under ét i dansk og matematik, der er i fokus.  

 

Derudover skal man holde sig in mente, at karaktererne også siger noget om, hvordan eleverne trives i 

skolen. At få gode karakterer i skolen vil også være påvirket af, hvordan man trives i skolen.  

 

Andre danske undersøgelser 

Et studie, som SFI lavede i 2016, undersøger uddannelsesmobiliteten i Danmark. Her viser undersøgel-

sen, at noget af det, der har stor betydning for børns uddannelsesmobilitet, er faglig og social støtte. I 

forskning af mobilitet anvendes begrebet ”relativ risikoaversion”, der dækker over, at individer hellere 

vil bevare forældrenes sociale position end at risikerer at fejle i at være opadgående mobile. Det betyder, 

at elever fra arbejderfamilier vil vælge det sikre, nemlig at reproducere forældrenes sociale position, og 

dermed undgå uddannelsesmæssigt risikable investeringer ved fx at tage en universitetsuddannelse. 

Studiet viser desuden, at der er afgørende forskel på, hvor meget uddannelse eleverne får, når man sam-

menligner børn, der kommer fra boglige hjem og ikke-boglige hjem. SFI peger i deres undersøgelse på, 

at hvis man ønsker at reducere betydningen af børns sociale baggrund i uddannelsessystemet, bør der 

sættes ind i forhold til at sikre en højere kvalitet i skolerne, sådan at børnenes færdigheder afhænger 

mindre af, hvilke hjem de kommer fra. Det gælder så særligt med fokus på den gruppe elever fra ikke-

boglige hjem. SFI skriver desuden, at forskning har vist, at gode læringsmiljøer i hjemmet og forældre-

inddragelse i barnets skolegang understøtter barnets uddannelsesmobilitet positivt, og der skal også 

være fokus på trivslen (SFI, ”Uddannelsesmobilitet i Danmark”, 2016) 

 

EVA lavede i 2002 en større evaluering af karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver. I undersøgelsen 

ses på, hvad karaktererne betyder for de unge. EVA konkluderer, at det samlede prøvegennemsnit er 

klart den stærkeste faktor til at forudsige, hvordan unge klarer sig rent uddannelsesmæssigt. Det er, når 

der er taget højde for en række andre baggrundsforhold såsom forældrenes uddannelse, herkomst m.m. 

Konklusionen er, at jo højere karakterer, des længere kommer man i uddannelsessystemet, og den sam-

menhæng gælder også, når det handler om gennemsnittet alene for matematik samt fysik/kemi, selvom 

det samlede karaktergennemsnit har den største forklaringskraft. EVA-analysen viser også, at grund-

skolekaraktererne er med til at forudsige karaktererne på gymnasiale uddannelser. Analysen fra EVA er 

således med til at bakke op om, at både karaktererne samlet set, men også når man ser på matema-

tik/fysik/kemi, har stor betydning for, hvordan de unge klarer sig rent uddannelsesmæssigt i livet. (EVA, 

”Karakterundersøgelse”, 2002) 
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VIVE har i samarbejde med Rambøll og Naboskaber evalueret Landsbyggefondens boligsociale indsat-

ser (VIVE, ”Børn og unges uddannelseschancer – de boligsociale indsatsers bidrag”, 2018). Her finder 

de blandt andet, at der er en stærk sammenhæng mellem karaktererne i grundskolen, og om børnene er 

i enten uddannelse eller arbejde i årene efter grundskolen, den såkaldte NEET-gruppe1. Derfor har de 

bogligsociale indsatser blandt andet haft stort fokus på at sikre, at flere elever afslutter grundskolen, 

samt at elevernes karakterer i dansk og i matematik er blevet bedre. I samme rapport evaluerer VIVE et 

lommepengeprojekt, der går ud på, at de unge i boligområdet får lommepenge for at bidrage med prak-

tiske opgaver i boligområdet. Evalueringen af lommepengeprojektet viser blandt andet, at børnene får 

en øget disciplin, selvregulering og selvtillid, der smitter af på andre aktiviteter i deres hverdag. Dette 

projekt har ikke noget at gøre med skolefag, men viser, at projekter med lommepengebelønning har vist 

positive takter. (VIVE, ”Børn og unges uddannelseschancer – de boligsociale indsatsers bidrag”, 2018)   

 

SFI har i 2015 undersøgt uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen. Undersø-

gelsen tager udgangspunkt i elever, der har forladt grundskolen fra 1995-2005. Her viser undersøgelsen, 

at selvom der er sket et fald i andelen af unge, der ikke er startet på en uddannelse 6 år efter, de har 

forladt grundskolen, er der stadig en relativt stor andel af især indvandrere og efterkommere, der ikke er 

startet på en uddannelse indenfor de første 6 år. Undersøgelsen viser ligeledes, at der er markante for-

skelle på karakterniveauet i 9. klasse. Eksempelvis er det under 4 % af de etnisk danske drenge, der 

dumper matematik, mod 15 % af de indvandrere, der er kommet til Danmark, efter de er fyldt 10 år. 

Tilsvarende er det over 45 % af de etnisk danske piger, der får over 7 i matematik, mod kun 15,2 % af de 

piger, der er kommet til Danmark, efter de er fyldt 10 år (SFI, ”Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre 

i årene efter grundskolen”, 2015).  SFI konkluderer, at karaktererne i dansk og matematik betyder meget 

for ikke at være i passivgruppen 7 år efter 9. klasse. Bedre karakterer mindsker risikoen.  

 

Undervisningsministeriet finder samme sammenhæng og skriver i en analyse fra 2014 blandt andet, at 

elevens opnåede karakterer i de bundne prøvefag har betydning for elevens overgang til ungdomsud-

dannelserne. For elever, der har et karaktergennemsnit på under 5 i de bundne prøver, er næsten en 

femtedel, 19 %, ikke i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter, de er gået ud af folkeskolen. 

For elever med et karaktergennemsnit på over 9 er det kun 6 %, der ikke er i gang med en ungdomsud-

dannelse tre måneder efter at have afsluttet folkeskolen. Undervisningsministeriet undersøger ligeledes 

andelen af de elever, der er startet på en ungdomsuddannelse inden for tre måneder efter at have af-

sluttet folkeskolen, og ser på, om de stadig går på uddannelsen 1. marts året efter. Også her finder mini-

steriet en sammenhæng med elevernes karakterer i 9. klasse. For elever, der har fået over 9 i karakter-

gennemsnit i 9. klasse, og som er startet på en ungdomsuddannelse, er 2 % faldet fra inden 1. marts året 

efter. For de elever, der har fået under 5 i de bundne prøver, er det 14 %, der er faldet fra inden for det 

første halve år (UVM, ”Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen”, 8.12.14) 

 

Generelt er der en del litteratur, der ser generelt på betydningen af det faglige niveau af matematik, dvs.- 

ikke kun i grundskolen men også fx i gymnasiet. Disse undersøgelser er også relevante i forhold til, at de 

unge, der har mod på at dygtiggøre sig inden for matematik, måske klarer sig bedre.  

 

                                                                 
1 NEET-gruppen er den del af de unge, der ikke er i arbejde, under uddannelse eller i træning. Not in Education Employment or Training 
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Udenlandsk litteratur 

Et studie fra Norge (Falch, Nyhus og Strøm, ”Causal effects of mathematics”, 2014), viser, at selv et kort 

intensivt forløb med matematik i skolen har betydning for, hvordan eleverne klarer sig igennem gymna-

siet. Ved udgangen af folkeskolen i Norge bliver eleverne tilfældigt udtrukket til at skulle til eksamen i 

enten matematik, engelsk eller norsk. Herefter har de 2-5 dage, hvor de sammen med deres faglærer 

terper stoffet igennem forud for eksamen. Studiet viser, at de elever, der blev udtrukket til matematik, 

og dermed har haft et intenst forløb i matematik som afslutning på folkeskolen, oplever et markant fald 

i andelen, der dropper ud af gymnasiet. Studiet viser, at den positive effekt er lidt større for drenge end 

for piger, men dette kan skyldes, at der forud for udtrækningen er en forskel på, hvordan kønnene klarer 

sig i matematik. Den positive effekt af den intensive matematematikoplæsning er større for de elever, 

der i forvejen havde lave karakterer, end for de elever der klarede sig fint i folkeskolen, men den positive 

effekt ses over alle karakterniveauer. Analysen her udmærker sig ved, at den ser på effekten af intensive 

forløb i matematik ift. andre fag. Effekten af intensive forløb i matematik var større end i fx norsk.  

 

Blandt amerikanske studerende i Florida i begyndelsen af 00’erne har man undersøgt effekten af at tage 

fag på højniveau i high school i forhold til fuldførelse og tilgang til universitet (college). Der blev set på 

effekterne af avancerede kurser i matematik, engelsk, samfundsfag m.m., og forfatterne finder, at de 

elever, der har taget højniveaufag, klarer sig bedre både på deres karakterer, fuldførelse af high school 

og odds for at begynde på universitetet (college). I forfatternes motivation læner man sig desuden op af 

flere studier, der viser, at de fag, man tager, baner vejen for en karriere inden for samme fag. Det vil sige, 

at læser man for eksempel matematik, er der større sandsynlighed for, at man senere vælger at uddanne 

inden for matematik. Desuden har antallet af fag, man tager, betydning for chancerne for at klare sig 

godt i uddannelsessammenhænge (Long, Conger & Iatalora, ”Effects of high school course-taking on 

secondary and postsecondary success”, 2012, American Educational Research Association). 

 

Et studie fra USA (Jones,”Invited Commentary: Research-Based Programs to Close Postsecondary Edu-

cation Gaps”, 2001) viser, at de fag eleverne tager i grundskolen (udskolingen) og i gymnasiet har stor 

betydning for, hvordan det går eleverne senere i livet. Blandt andet er der sammenhæng med, om ele-

verne senere læser videre på universitetet (college), om de gennemfører universitetet (college), elever-

nes livsindkomst samt med antallet af gange, eleverne er arbejdsløse i løbet af deres arbejdsliv. Studiet 

finder, at kombinationen af de fag, eleverne har i grundskolen og i gymnasiet, har større betydning for 

ovennævnte livskarakteristika, end f.eks. om eleverne har gået på privatskole eller i en offentlig skole. 

Det er en kombination af fag, der i sidste ende har den største betydning for elevernes senere livskarak-

teristika. Det er kombinationen af disse fag, der giver bedre chancer: mindst 4 års engelsk og matematik, 

mindst 3 års naturvidenskabelige fag og samfundsfag, og et særligt AP-fag2. Selvom studiet her viser, at 

det er kombinationen af fag, der giver bedre afsæt på arbejdsmarkedet, så har det altså en betydning, 

hvis man vælger at have matematik på et vist niveau i kombination med andre fag.  

 

Et andet studie fra USA (Rose og Betts, ”The Effect of High School Courses on Earnings”, 2004) viser 

også, at de matematikfag, som en elev tager i løbet af gymnasiet, er stærkt korreleret med elevens ind-

komst 10 år senere, selv når der tages højde for demografi, familiekarakteristika, skolens karakteristika 

og elevens senere uddannelse og ansættelse. Jo højere niveau af matematik, des højere indkomst har 

eleven 10 år senere. Studiet viser desuden, at det at tage matematik på højt niveau i gymnasiet kan lukke 

                                                                 
2 Et AP-fag står for Advanced Placement og er fag på collage-niveau, som dygtige elever kan tage, mens de går i gymnasiet. 
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en del af det senere indkomsthul, der er mellem elever, der er vokset op i lavindkomstfamilier og middel-

indkomstfamilier. I undersøgelsen er der sammenlignet med både engelsk og naturvidenskabelige fag, 

men ingen af disse giver signifikante resultater.  

 

Et dansk studie fra 2009 går skridtet videre end studiet fra Rose m.fl. (se ovenfor). Joensen og Nielsen 

har undersøgt den kausale effekt af at have højniveau i gymnasiet i Danmark. I deres artikel henviser de 

til studiet fra Rose m.fl. På den ene side er det velkendt, at de, der har højniveau matematik, klarer sig 

bedre målt på karakterer, uddannelsesniveau og indkomst senere i livet. Spørgsmålet er imidlertid, om 

der er tale om en kausal effekt af matematik eller bare selektion (dem, der er gode til matematik, klarer 

sig godt). Helene Skyt m.fl. bruger ændringer i gymnasiet i 1988 til at afdække effekten af matematik på 

højt niveau på fremtidig indkomst, og derudover beregnes den kausale effekt af matematik på indtjening. 

Konklusionen er, at de, der har matematik på højt niveau, 13 år senere tjener ca. 30 procent mere end 

dem, der ikke har. Derudover så konkluderer forfatterne at den kausale effekt er hovedparten af den 

samlede effekt, idet den ligger på 20-25 procent. Det meste af de 30 procents bedre indtjening kommer 

altså af at matematik gør man klarer sig bedre, og det sker primært fordi de, der har højt niveau mate-

matik får længere uddannelser. (Joensen og Nielsen,”Is there a causal effect of high school math on labor 

market outcomes”, 2009, The journal om human ressources). 

 

Karakterkrav til gymnasierne og erhvervsskolerne 

I 2019 bliver der indført et karakterkrav for at komme i gymnasiet. Adgangskravene består af et krav til 

både elevernes afgangskarakterer og elevens standpunktskarakterer. Eleven skal enten have 5 eller over 

i gennemsnit i standpunkt og 3 eller over i gennemsnit i afgangsprøve eller have under 5 i gennemsnit i 

standpunktskarakterer og 6 eller derover i gennemsnit i afgangsprøve for at kunne komme direkte i gym-

nasiet. Lever eleverne ikke op til disse krav, skal de igennem en optagelsesprøve og/eller en samtale for 

at blive erklæret egnet til at komme i gymnasiet. Det er gennemsnittet af de bundne prøver3, der bruges 

til at vurdere, om eleven kan optages i gymnasiet. Det vil sige, at matematik ikke direkte har en effekt, 

men indirekte, da matematikkarakteren er en af de 5 karakterer fra bundne prøver. En AE-analyse viser, 

at det i høj grad er de elever, hvis forældre ikke er i arbejde, der bliver ramt af karakterkravet, og dermed 

ikke kan tage direkte i gymnasiet (AE, ”Tusindvis af elever bremses af de nye optagelseskrav”, 12.3.19). 

Analysen indikerer, at næsten halvdelen (49,7 %) af de børn, hvis forældre ikke er i arbejde, ikke kan 

tage direkte i gymnasiet. Også de børn, der har faglærte og ufaglærte forældre, der er i arbejde, vil opleve 

at blive mødt af de nye optagelseskrav. Her er det en tredjedel (33,0%), der vil blive bremset i deres vej 

fra grundskolen til gymnasiet. Til sammenligning er det 16 % af middelklassens børn, og 6-8 % af bør-

nene fra den højere middelklasse og overklassen, der ikke kan komme direkte på gymnasiet.  

 

I 2015 blev der indført karakterkrav til at komme på erhvervsskole. Her er kravet, at eleven skal have 

mindst 2 i standpunktskarakterer i dansk og matematik, at eleven skal opnå et gennemsnit på mindst 2 

i afgangsprøverne, og at eleven skal have mindst 2 i dansk og matematik i afgangsprøven. Opfylder ele-

ven ikke disse tre krav, kan eleven ikke tage direkte på erhvervsskole, men skal igennem samtale og 

optagelsesprøve. Ligesom med gymnasiekravene er det også her primært elever med forældre, der står 

uden for arbejdsmarkedet, der ender med ikke at kunne tage direkte på erhvervsskole efter grundskolen. 

Det er næsten 29,5% af eleverne, hvis forældre ikke er i arbejde, der ikke lever op til adgangskravet. For 

børn af faglærte og ufaglærte forældre, der er i arbejde, er det 15,8 %, der ikke kan tage direkte på 

                                                                 
3 De bundne prøver er: dansk mundtligt, dansk skriftligt, matematik skriftligt, engelsk mundtligt og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi 

mundtligt. 
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erhvervsskole. Til sammenligning er det 7 % af børnene fra middelklassen, og 3 % af børnene fra den 

højere middelklasse eller overklassen, der ikke kan komme ind.  

 

Når vi ser på, hvor børn med forældre, der ikke er i arbejde, og børn med faglærte og ufaglærte forældre 

bor henne, så er det i høj grad disse børn, der bor i almene boliger. 55 % af børnene, hvis forældre står 

uden for arbejdsmarkedet, bor i almene boliger, og det samme gælder for 18% af børnene, der har fag-

lærte og ufaglærte forældre (AE, ”Børn bor i opdelte nabolag”, 17.4.19). Det er altså i høj grad i de almene 

boligområder, at der bor børn, der vil komme i problemer med de nye optagelseskrav. 
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