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Ikke-vestlige efterkommere får lavest karakterer 

Ikke-vestlige efterkommeres karakterer ved folkeskolens afgangsprøve ligger i gen-

nemsnit halvandet point lavere end for børn med dansk oprindelse. For drenge og 

piger med dansk oprindelse var gennemsnittet 6,4 og 7,0, mens de tilsvarende gen-

nemsnit for de ikke-vestlige efterkommere var 5,0 og 5,4. Opgørelsen er lavet for 

perioden 2009-2013 og omfatter karakterer i de bundne prøvefag ved folkeskolens 

afgangsprøve – dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. 

 
Karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve. Bundne prøver. 2009-2013 

 
 

Ikke-vestlige efterkommere udgør 7 pct. af en årgang 

De ikke-vestlige efterkommere er den klart største gruppe efter personer med 

dansk oprindelse og udgør omkring 7 pct. af de nuværende årgange, der forlader 

grundskolen. De vestlige efterkommere, som ligger tæt på karaktergennemsnittene 

for drenge og piger med dansk oprindelse, udgør til sammenligning kun omkring 

0,5 pct. Efterkommere er født i Danmark, og de er derfor mere oplagte at sammen-

ligne med personer med dansk oprindelse end indvandrere, som er en mere sam-

mensat gruppe med hensyn til, hvor længe de har været i Danmark. Indvandreres 

karakterer fremgår af publikationen Indvandrere i Danmark 2014. 

 

Vietnamesiske efterkommere klarer sig bedst 

De ikke-vestlige efterkommere omfatter personer med oprindelse i mange forskel-

lige lande, og der kommer store forskelle frem, når man opdeler gruppen på enkelte 

oprindelseslande. Efterkommere med oprindelse i Vietnam skiller sig ud blandt 

både drenge og piger, som gruppen med det højeste karaktergennemsnit. For begge 

køn ligger de vietnamesiske efterkommere endda en smule højere end drenge og 

piger med dansk oprindelse. På de følgende pladser finder vi efterkommere med 

oprindelse i Sri Lanka, Iran og Bosnien-Hercegovina. 
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Drenges karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve for ikke-vestlige efterkommere. 2009-2013 

 
 

Stor forskel på karakterer i top og bund 

Efterkommere med oprindelse i Tyrkiet og Libanon ligger lavest for både drenge og 

piger. Blandt drengene er efterkommere med oprindelse i Libanon lavest placeret, 

mens det er de tyrkiske efterkommere, som ligger lavest blandt pigerne. De libane-

siske efterkommeres karaktergennemsnit ligger 2,4 lavere end de vietnamesiskes 

blandt drengene. For pigerne er der en forskel på 2,6 mellem de vietnamesiske 

efterkommere i toppen og de tyrkiske efterkommere i bunden. 
 

Pigers karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve for ikke-vestlige efterkommere. 2009-2013 

 
 

Tyrkiske og libanesiske efterkommere er de største landegrupper 

Ud over at være de to grupper med de laveste karaktergennemsnit, så er de tyrkiske 

og libanesiske efterkommere også de to klart største landegrupper blandt de ikke-

vestlige efterkommere. Deres indflydelse på det samlede gennemsnit for de ikke-

vestlige efterkommere er derfor stor.  
 

Man skal være opmærksom på, at forskelle i karakterer også afspejler forskelle i 

social baggrund, hvor forældrenes indkomst, arbejdsmarkedstilknytning og ud-

dannelse spiller en væsentlig rolle. 
 

Mere information: Tallene stammer fra publikationen Indvandrere i Danmark 2014, som udkommer i dag. Få 
også mere information på www.dst.dk/stattabel/1181. 

Kilder og metoder: Se mere på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/762, 86571 og i Indvandrere i Danmark 2014. 

Næste offentliggørelse: Indvandrere i Danmark 2015 udkommer uge 48 i 2015. 

Henvendelse: Thomas Klintefelt, tlf. 39 17 33 14, tmn@dst.dk 
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