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Vedrørende nedjustering af karaktergennemsnit ved supplering 

(genberegning) 

 

Kære institutionsleder  

 

Dette brev informerer om de nye regler vedrørende nedjustering af ka-

raktergennemsnit (genberegning), som vil gælde for gymnasiale eksame-

ner, der afsluttes den 1. maj 2022 eller senere, og om de nye regler om 

digitalisering af gymnasiale beviser, der er trådt i kraft den 1. maj 2021, 

og vil gælde for alle beviser der udstedes herefter.  

 

Som det tidligere er meldt ud, er ikrafttrædelsestidspunktet for reglerne 

vedrørende nedjustering af karaktergennemsnit (genberegning) blevet 

udskudt ét år fra 2021 til 2022 på grund af, at COVID-19-perioden i sko-

leåret 2020/21 har medført en række vanskeligheder forbundet med ele-

vernes faglige efterslæb og mistrivsel.  

 

Reglerne om nedjustering af karaktergennemsnit får således ikke betyd-

ning for de elever og kursister, der afslutter deres eksamen i sommeren 

2021. Derimod er det meget vigtigt, at elever og kursister, der afslutter 

deres eksamen den 1. maj 2022 eller derefter, er opmærksomme på de 

nye regler, herunder om muligt tilskyndes til at vælge fag og niveauer un-

dervejs i deres uddannelse eller enkeltfagsforløb, som kan honorere ad-

gangskravene til den eller de videregående uddannelser, som de ønsker at 

søge optagelse på. Derved kan de undgå efterfølgende at være nødt til at 

supplere og eventuelt få deres karaktergennemsnit nedjusteret. 

 

I har som ledelse et særligt ansvar for at få viden herom kommunikeret 

ud til elever og kursister i de relevante sammenhænge undervejs i deres 

uddannelse eller enkeltfagsforløb hos jer. Det er væsentligt, at viden om 

nedjustering af karaktergennemsnit indgår i vejledningen af elever og 

kursister i forhold til valg af studieretning, fagpakke, valgfag m.v.  
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Efter sommerferien udsender STUK derfor et brev rettet mod vejledere 

på det gymnasiale område med information om reglerne, ligesom der ud-

sendes elevbreve om reglerne. Vi beder om, at I til den tid videreformid-

ler brevene til de aktuelle modtagere.  

 

Hvad betyder reglerne? 

Grundlæggende betyder de nye regler, at hvis man supplerer sin gymnasi-

ale eksamen, så kan karaktergennemsnittet herfra blive nedjusteret med 

karakteren fra suppleringsfaget i forbindelse med ansøgning om opta-

gelse på en videregående uddannelse via kvote 1.  

 

Reglen finder kun anvendelse, hvis suppleringsfaget er et specifikt ad-

gangskrav til den konkrete videregående uddannelse, der søges optagelse 

på. Karaktergennemsnittet vil altså kunne blive nedjusteret forskelligt, 

hvis der suppleres til flere videregående uddannelser, der har forskellige 

specifikke adgangskrav.  

 

Det er ikke muligt at få opjusteret sit karaktergennemsnit via supplering.  

 

Eksempler  

Eksempel A:  

 

En elev har afsluttet sin htx-eksamen i juni 2022 med et karaktergen-

nemsnit på 10,5 og har matematik på B-niveau. Eleven ønsker at søge 

optagelse på universitetsbacheloruddannelsen folkesundhedsviden-

skab, som har et specifikt adgangskrav om matematik på A-niveau. 

Derfor supplerer eleven på GSK matematik B til A og får karaktererne 

7/7 ved prøven. Når prøvekarakteren for suppleringsfaget indregnes i 

et nyt karaktergennemsnit, er karaktergennemsnittet lavere end gen-

nemsnittet fra htx-eksamensbeviset, og derfor bliver karaktergennem-

snittet nedjusteret. Det karaktergennemsnit, som eleven kan søge op-

tagelse på baggrund af til folkesundhedsvidenskab er således det ned-

justerede karaktergennemsnit.  

 

Havde eleven derimod fået 12/12 til prøverne i matematik A, ville der 

ikke skulle finde genberegning sted, idet et suppleringsfag ikke kan 

trække karaktergennemsnittet op.  

 

Eksempel B: 

 

En elev har afsluttet sin hf-eksamen i juni 2022 uden overbygning med 

et karaktergennemsnit på 10,5. Eleven ønsker at søge optagelse på uni-

versitetsbacheloruddannelsen antropologi. Eleven opfylder de speci-

fikke adgangskrav til uddannelsen, men mangler en overbygning til sin 

hf-eksamen for at kunne søge en universitetsbachelor. Eleven læser et 

supplerende overbygningsforløb (SOF) med fagene samfundsfag C-B, 

der afsluttes med karakteren 4, og tysk 0-A, der afsluttes med 7/7.  
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Da hverken samfundsfag B eller tysk A er specifikke adgangskrav til 

antropologi, vil der ikke finde en genberegning sted, og eleven søger 

optagelse på baggrund af karaktergennemsnittet fra sin hf-eksamen.   

 

Eksempel C:  

 

En kursist har lukket sit bevis for højere forberedelseseksamen uden 

overbygning i maj 2022 med matematik B. Kursisten har 10,5 i gen-

nemsnit.  

 

Kursisten ønsker at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelsen 

datalogi, hvor matematik A er et specifikt adgangskrav. Derfor læser 

kursisten et supplerende overbygningsforløb (SOF) med fagene mate-

matik B-A, hvor vedkommende opnår karakteren 12/12, og fysik B, 

hvor kursisten opnår karakterne 7/7.  

 

Da det kun er matematik A, der er et specifikt adgangskrav, er det 

udelukkende det fag, der kan give anledning til evt. nedjustering. Da 

kursisten har opnået en så høj karakter i matematik A, at det ikke træk-

ker gennemsnittet fra vedkommendes højere forberedelseseksamen 

ned, finder der ikke nedjustering sted.  

 

Det spiller således ingen rolle, at kursisten har opnået 7/7 i fysik B, da 

dette fag ikke er et specifikt adgangskrav til datalogi (faget skal dog 

indgå i SOF for, at der er tilstrækkeligt med løft).   

   

 

Genberegningen foretages således, at man ikke får ”Bonus A” for et evt. 

yderligere A-niveau, der alene er opnået i kraft af supplering, der er rele-

vant for genberegningen. Det er således det såkaldte ”Foreløbige eksa-

mensresultat” fra eksamensbeviset, der genberegnes, og herefter indreg-

nes et eventuel ”Bonus A” igen. 

 

Hvem gælder reglerne for? 

Den nye regel om nedjustering af karaktergennemsnit gælder for perso-

ner, der afslutter deres stx, htx, hhx, hf, højere forberedelseseksamen, 

eux eller eux 1. del den 1. maj 2022 eller senere og supplerer via gymnasi-

ale suppleringskurser (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsfor-

løb (SOF) eller lignende, som afsluttes den 1. maj 2022 eller senere.  

 

Hvis den gymnasiale eksamen er afsluttet før den 1. maj 2022, er man 

altså ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.  

 

Det kan forekomme, at suppleringsfaget afsluttes, før den gymnasiale ek-

samen lukkes. Hvis både suppleringsfag og den gymnasiale eksamen er 
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afsluttet den 1. maj 2022 eller senere, ændrer dette ikke på, at vedkom-

mende vil være omfattet af reglerne om nedjustering.  

 

Indberetning af beviser 

Nedjusteringen foretages automatisk som en teknisk genberegning af ka-

raktergennemsnittet, når en ansøger søger optagelse via kvote 1 på opta-

gelse.dk, hvis vedkommende har suppleret et specifikt adgangskrav til 

den konkrete videregående uddannelse, der søges optagelse på. Nedjuste-

ringen finder sted på baggrund af de digitalt indberettede eksamensbevi-

ser fra de gymnasiale institutioner. Derfor er det særdeles vigtigt, at de 

gymnasiale institutioner indberetter de digitale eksamensbeviser rettidigt 

til eksamensdatabasen, hvilket vil sige senest i forbindelse med, at det fy-

siske eksamensbevis udleveres til eleven.  

 

Digitale beviser 

Bestemmelserne om digitale beviser på det gymnasiale område (herunder 

eux) er trådt i kraft ved bekendtgørelse og har virkning for beviser, der 

udstedes fra og med den 1. maj 2021. Det gælder både samlede eksa-

mensbeviser, bevis for eux 1. del, bevis for GIF og beviser for afsluttet 

niveau i fag (dvs. prøvebeviser og deltagerbeviser).  

 

Dette vil i første omgang ikke ændre ved institutionernes praksis på om-

rådet. Institutionerne har stadig pligt til at udarbejde og udlevere et fysisk 

bevis til studenten m.v. ved brug af de af styrelsen udarbejdede bevisska-

beloner, jf. reglerne i den almene eksamensbekendtgørelse. 

  

Bestemmelserne om digitale beviser medfører, at det fremadrettet er det 

digitale bevis, der ligger i Eksamensdatabasen, og som kan tilgås via 

”Min Kompetencemappe”, der udgør det autoritative bevis. Det betyder 

videre, at den fysiske version af beviset – og andre fysiske eller elektroni-

ske versioner af beviset – fremadrettet er at betragte som en kopi af det 

autoritative bevis fra Eksamensdatabasen. 

  

Det er vigtigt, at institutionerne sikrer, at der er overensstemmelse mel-

lem de oplysninger, der fremgår af den udleverede kopi og af beviset i 

Eksamensdatabasen. Institutionerne bør generelt opfordre studenterne 

m.v. til at tjekke, om oplysningerne i hhv. ”Min Kompetencemappe” og 

den udleverede kopi efter deres vurdering er korrekte, så institutionerne i 

givet fald får korrigeret evt. fejl.  

 

Det er udelukkende den gymnasiale institution, der har udstedt beviset, 

der kan rette op på evt. fejl. Derfor er det helt centralt, at eleverne kan 

komme i kontakt med den gymnasiale institutions administration, så evt. 

fejl kan blive rettet og eleven ikke forhindres i at søge optagelse på en vi-

deregående uddannelse. Der er ansøgningsfrist på de videregående ud-

dannelser den 5. juli 2021 kl. 12:00, men de videregående uddannelsesin-

stitutioner kan rykke for manglende beviser i dagene derefter.  
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Webinar 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Uddannelses- og Forsknings-

styrelsen afholder webinar vedr. de nye regler om nedjustering for rele-

vante medarbejdere på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner, herunder 

ledelse og vejledere.  

 

Der er p.t. planlagt webinar i september 2021 og januar 2022.  

 

Der vil blive udsendt information om datoer, tilmelding mv., når vi kom-

mer tættere på.  

 

Yderligere information 

 

Link til bekendtgørelse om genberegning af det adgangsgivende eksa-

mensresultat ved optagelse på videregående uddannelser.  

 

Link til bekendtgørelser vedr. digitale beviser:  

- De gymnasiale uddannelser 

- Eux-området 

 

Du kan finde yderligere informationer her:  

- Uvm.dk  

- viden.stil.dk. 

- Ug.dk (bemærk, at denne side udbygges med yderligere informa-

tion i efteråret 2021) 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Broholm Andersen 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 5172 9832 

Anders.Broholm.Andersen@stukuvm.dk 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/714
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/714
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/726
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/723
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/gymnasial%20supplering
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Eksamensdatabasen+%7C+Skolemedarbejder
https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Eksamensdatabasen+%7C+Skolemedarbejder
https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/nyereglerfra2019/nedjustering-af-karaktergennemsnit

