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Formål med vejledningen 

Vejledningen er skrevet på baggrund af ofte stillede spørgsmål til den praktiske forståelse af love og 
bekendtgørelser med regler om grundfag. Vejledning indeholder derfor uddybende kommentarer til 
udvalgte paragraffer i de gældende love og bekendtgørelser vedrørende godskrivning af elever i grundfag.  

Vejledningen vejleder om god praksis, og udlægningen af love og bekendtgørelser er alene vejledende. 
Formålet er at sikre et gennemskueligt grundlag for vurderingen af, hvornår en elev kan godskrives for et 
grundfag. 

Vejledningen forholder sig alene til undervisningen i erhvervsuddannelsernes grundfag, som er beskrevet i 
bekendtgørelsen om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i 
erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne.   

Uddrag fra bekendtgørelserne 

Følgende bekendtgørelser er udgangspunkt for vejledningen: 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Herefter benævnt bek. om eud) 

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i 
erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne ( Herefter bek. om grundfag) 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (Herefter bek. om karakterskala og bedømmelse) 

I det følgende er der fremhævet uddrag fra bekendtgørelserne, der typisk anvendes i forhold til godskrivning 
af eleverne i grundfag. Den egentlige godskrivning skal ses og vurderes i forhold til det enkelte fag og 
karakterer og beståkrav. 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek. om eud) 

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. de overordnede regler og rammer for godskrivning på eud:  
 
Godskrivning 

§ 71. Ved fastlæggelse af den undervisning eleven skal gennemføre, skal eleven have godskrevet, hvad 
eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kompetencer i øvrigt. Skolen 
træffer afgørelse om fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af godskrivning efter stk. 2-6 og i øvrigt 
efter reglerne om den enkelte uddannelse og andre regler om godskrivning, herunder § 68, stk. 6 og 7 om 
eud. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden, jf. § 57 i lov om erhvervsuddannelser. 

Stk. 2. Reglerne om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt 
niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb. 

Stk. 3. En elev, der har gennemført en del af en uddannelse, eller som i øvrigt kan få godskrevet 
uddannelsesmæssige forudsætninger på grundlag af elevens reelle eller formelle kompetencer, kan stige på 
en uddannelse eller et kompetencegivende trin på grundlag af en individuel vurdering af elevens 
kompetencer. Det faglige udvalg fastsætter varigheden af praktikuddannelsen. 

Stk. 4. Hvis godskrivning sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud modsvarer 
indholdet af et undervisningsfag, som eleven får fritagelse for, kan skolen kræve, at eleven deltager i den 
undervisning i faget, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262


4 
 

Stk. 5. Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet for 
den undervisning, eleven fritages for. 

Stk. 6. Skolen kan gøre fritagelse betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af 
skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. 

Stk. 7. I tilfælde hvor skolen træffer bestemmelse om afkortning af skoleundervisningen med mere end 4 
uger for elever med uddannelsesaftale, skal skolen, hvis ikke andet er fastsat i reglerne om uddannelsen, 
underrette vedkommende faglige udvalg herom. 

Stk. 8. Det skal af grundforløbsbeviset, skolebeviset eller skolevejledningen fremgå, om der er sket 
godskrivning, og på hvilket grundlag dette er sket. 

 

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk 

og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til 

erhvervsuddannelserne (bek. om grundfag) 

Bekendtgørelsen indeholder regler og rammer for godskrivning af grundfag: 
 
Fritagelse for grundfag 

§ 11. En elev fritages for undervisning og prøve i et grundfag, hvis eleven har afsluttet eller bestået faget på 
samme eller højere niveau. 

Stk. 2. Fritagelse kan gives en elev, som dokumenterer at have: 

1) aflagt prøve i faget og ved prøven opnået mindst beståkarakter, 

2) opnået mindst beståkarakter som standpunktskarakter ved afslutningen af faget, hvis faget ikke er 
udtrukket som prøvefag eller faget ikke kan afsluttes med prøve, 

3) opnået mindst beståkarakter som standpunkts- eller prøvekarakter for et undervisningsforløb på 
gymnasialt niveau af mindst 1 års varighed, hvor faget har været en del af undervisningen, 

4) afsluttet faget med en anden fagbetegnelse eller i et undervisningsforløb, som efter skolens skøn kan 
træde i stedet for faget, når skolen finder, at de faglige mål for og det centrale indhold i det fag eller forløb, 
som eleven fritages for, er sammenligneligt med indholdet og målene i det fag, der gives fritagelse for eller 

5) bevis for en realkompetencevurdering eller et deltagerbevis for bestået almen voksen uddannelse (avu) i 
faget. 

Stk. 3. For afgørelser om fritagelse for grundfag gælder i øvrigt reglerne om godskrivning i bekendtgørelse 
om erhvervsuddannelser. 

Stk. 4. Fritagelse for fag på G, F og E niveau med både mundtlig og skriftlig prøve kan kun gives, hvis 
begge prøver er bestået. 
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Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (bek. om 

karakterskala og bedømmelse) 
 
Bekendtgørelsen indeholder regler om bedømmelse af grundfag: 
 
Beståkrav 

§ 17. Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis 
den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 02 eller bedømmelsen ”Bestået”. 

Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et 
gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. Der skal være opnået ”Bestået” ved alle prøver 
mv., hvor bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået” er anvendt. Der kan endvidere i reglerne for den enkelte 
uddannelse være fastsat krav om, at der ved en eller flere prøver mv., som indgår i gennemsnittet, skal være 
opnået mindst en bestemt karakter i skalaen. 

De overordnede regler for godskrivning 

Eleven 

 har ret til godskrivning, og skal have godskrevet, hvad elevens eksamensbeviser o.l. og elevens reelle 
kompetencer i øvrigt berettiger til (§ 71 i bek. om eud). 

 kan stige på en uddannelse, hvis eleven har gennemført en del af uddannelsen, eller har fået godskrevet 
uddannelsesmæssige forudsætninger på baggrund af anden uddannelse eller beskæftigelse (§ 71, stk. 3, i 
bek.om eud). 

 har ret til fritagelse for grundfag jf. § 11 i bek. om grundfag. 
 
Skolen 

 anvender § 11 i bek. om grundfag, når det drejer sig om grundfag på niveau F, E, D eller C, når 
grundlaget for godskrivningen alene er på baggrund af undervisning i faget. 

Hvis skolen godskriver, 

 skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller anden relevant undervisning i stedet (§ 
71, stk. 5 i bek. om eud, 

 kan godskrivningen betinges af, at eleven på anden måde opnår kundskaber, som skolen vurderer 
nødvendige for at nå uddannelsens mål (§ 71, stk. 6 i bek. om eud), 

 kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisningen i faget i et omfang, som er nødvendigt for at nå 
målene, hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt ud 
modsvarer indholdet af det undervisningsfag, eleven fritages for (§ 71, stk. 4 i bek. om eud), 

 skal det faglige udvalg underrettes, hvis afkortningen af skoleundervisningen er over 4 uger for elever 
med uddannelsesaftale (§ 71, stk. 7, i bek. om eud), og anføre det på beviset for grundforløb og 
skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. (§ 71, stk. 8, i bek. om eud). 
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Godskrivning på baggrund af undervisning i 10. klasse 

Hvis eleven har gennemført 10. klasse og har valgt at gå til 10. klasseprøve i et eller flere fag, vil eleven 
kunne godskrives for disse på samme niveau eller lavere niveau på eud under forudsætning af, at prøven i 
faget er bestået. Dog gælder, at i de fag, hvor der både er en mundtlig og en skriftlig prøve, skal begge disse 
prøver være bestået jf. § 11, stk. 4, i bek. om grundfag. Det er altså ikke nok, hvis gennemsnittet af 
karaktererne er over 2,0. Det er heller ikke nok, hvis prøven er gennemført med aflæggelse af, fx den 
skriftlige del som 9. klasseprøve og den mundtlige del som 10. klasseprøve.  

OBS: I 10. klasse kan en elev indstille sig til 10. klasseprøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, 
engelsk, fysik/kemi, tysk og fransk eller indstille sig til prøve i en eller flere af folkeskolens 9. klasseprøver i 
fagene dansk (skriftlig og mundtlig), matematik (skriftlig) og engelsk (mundtlig). Hvis der er både en skriftlig 
og mundtlig prøve i et fag, kan eleven vælge at aflægge 9. klasseprøve i den ene del og 10. klasseprøve i den 
anden del.  

Hvis eleven kun har fået standpunktskarakter og ikke prøvekarakter i 10. klasse, betyder det, at eleven selv 
har fravalgt at gå til prøve, da der i 10. klasse er mulighed for at gå til prøve i alle fag, hvis eleven har fulgt 
undervisningen. Eleven kan derfor ikke godskrives for faget, da eleven skal have været til prøve i faget jf. § 
11, stk. 2 i bek. om grundfag. 

Skema 1: Følgende fag med aflagt 10. klasseprøve fra 10. klasse kan medføre godskrivning på eud niveau F 
og E: 

Fag i 10. klasse Fag på eud 

Dansk Dansk niveau F-E 

Matematik Matematik niveau F-E 

Engelsk Engelsk niveau F-E 

Tysk Tysk niveau F-E 

Fransk Fransk niveau F-E 

Fysik/kemi 
Kan give merit for naturfag F-E, hvis matematik 
haves på samme niveau. 

 

Ofte stillede spørgsmål til godskrivning på baggrund af 10. klasse  

Kan der godskrives for fysik F eller E eller kemi F eller E, hvis eleven har fysik/kemi fra 10. klasse? 

Nej, det kan der ikke. Fysik/kemi i 10. klasse har ikke et omfang, der kan berettige, at faget er 
fyldestgørende nok til at erstatte grundfaget fysik eller grundfaget kemi.  

Kan der godskrives for et fag på niveau F eller E, hvis eleven i 10. klasse har fået 7 i den mundtlige 
prøve, men 00 i den skriftlige prøve (eller omvendt)? 

Nej, det kan der ikke. Begge prøver skal være bestået, også selvom der ikke er skriftlig prøve på eud jf. § 11, 
stk. 4 i bek. om grundfag. Det er også en betingelse for godskrivning, at delprøver i et fag skal være aflagt 
som 10. klasseprøve.   

Kan der godskrives for et fag på niveau F eller E, hvis eleven har gået i prøvefri 10. klasse? 
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Nej, det kan der ikke. Hvis eleven har gået på en prøvefri skole i 10. klasse og har valgt ikke at aflægge 
prøve som privatist, betragtes det som om, at eleven selv har fravalgt at gå til prøve. Eleven kan derfor ikke 
godskrives for grundfaget i eud, da eleven skal have været til prøve i faget jf. § 11, stk. 2 i bek. om grundfag.  

Godskrivning på baggrund af gymnasial undervisning 

Har eleven gennemført en gymnasial uddannelse, vil eleven kunne godskrives for de grundfag i en 
erhvervsuddannelse, som eleven har gennemført efter gymnasiale læreplaner.  

Har eleven ikke færdiggjort den gymnasiale uddannelse, vil eleven stadig kunne godskrives for grundfag, 
hvis eleven i det gymnasiale fag har opnået en standpunkts- eller prøvekarakter som er 02 eller derover, og 
hvis undervisningen på gymnasialt niveau mindst har været af 1 års varighed, hvor faget har været en del af 
undervisningen, (§ 11, stk. 2, pkt. 2 i bek. om grundfag,). Dette betyder i praksis, at eleven har fået 
standpunkts- eller prøvekarakter i det gymnasiale fag svarende til mindst niveau C. 

Ved fag, der både har en mundtlig og en skriftlig prøve, er det gennemsnittet af de to karakterer, der afgør, 
om faget er bestået (§ 17, stk. 2, i bek. om karakterskala og bedømmelse). Gennemsnittet skal mindst være 

2,0 for, at faget er bestået. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding.  

 

Ofte stillede spørgsmål til godskrivning på baggrund af gymnasial 

undervisning 
 
Naturfag er en fagbetegnelse, der kan indeholde forskellige delelementer inden for forskellige uddannelser. 

Kan der godskrives for naturfag på niveau F-C, hvis eleven har et hf-eksamensbevis, hvor det 
fremgår, at den naturvidenskabelige faggruppe er bestået? 

Nej, det kan der ikke. Naturvidenskabelig faggruppe i hf indeholder kemi, biologi og geografi på niveau C. 
Naturfag på eud indeholder fysik, kemi og matematik niveau F-E. Biologi kan indgå men som supplerende 
stof.  

Hvis eleven har fysik, kemi og matematik på samme niveau, som der ønskes godskrivning for på eud, kan 
eleven godt få merit for naturfag. Se eksempel i skema nr. 2. 

Skema 2: 

 

Hvis en elev har opnået prøve- eller standpunktskarakter for et fag på niveau B, hvor eleven har 
fået 7 i den mundtlige del og 00 i den skriftlige del, kan eleven så godskrives for faget til og med C-
niveau? Vær opmærksom på, at standpunktskarakteren kun er gældende, hvis faget ikke har været 
udtrukket til prøve. 

Fag fra andre uddannelser Godskrivning på eud 

Fysik niveau E 
Kemi niveau C 
Matematik niveau C 

Naturfag niveau F-E 
(Der kan ikke godskrives højere end til niveau E, da fysik i 
dette tilfælde er på niveau E og altså lavere end de to andre 
fag. Hvis fysik havde været på niveau C, kunne eleven blive 
godskrevet for naturfag på niveau C)) 
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Ja, det kan eleven godt. En elev kan godskrives for et fag, hvis eleven har gennemført mindst et år på 
gymnasialt niveau med enten afsluttede prøve- eller standpunktskarakter, som er bestået, jf. § 11, stk. 2, nr. 3 
i grundfagsbekendtgørelsen. For karakterer givet for niveau C, B og A i fag med både mundtlig og skriftlig 
dimension gælder det, at karaktererne skal være bestået gennemsnitligt for, at faget kan godskrives.  

I dette tilfælde har eleven fået 7 og 00. Elevens skriftlige standpunktskarakter er dermed ikke bestået, mens 
den mundtlige standpunktskarakter er bestået.  

Det vil sige, at eleven kan godskrives, da gennemsnittet bliver 3,5. Er det omvendt, og eleven har fået 00 for 
den mundtlige del og 7 for den skriftlige del, vil det være samme udfald. Eleven kan stadig godskrives.  

Hvis en elev har opnået prøve- eller standpunktskarakter for et fag på niveau A, hvor eleven har 
fået 00 i den mundtlige del og 02 i den skriftlige del, kan eleven så godskrives for faget til og med 
niveau C? 

Nej, det kan eleven ikke. En elev kan kun godskrives for et fag, hvis eleven har gennemført, hvad der svarer 
til mindst et års undervisning på gymnasialt niveau og har gennemført med enten afsluttede prøve- eller har 
fået en standpunktskarakter, som er bestået, jf. § 11, stk. 2 nr. 3 i grundfagsbekendtgørelsen.  

I dette tilfælde har eleven ikke bestået den mundtlige del. For karakterer givet for niveau C, B og A gælder 
det, at karaktererne skal være bestået gennemsnitligt for at faget er bestået. I dette tilfælde har eleven fået 00 
og 02. Det vil sige at gennemsnittet bliver 1,0, hvilket ikke er nok til at bestå. Er det omvendt, og eleven har 
fået 00 for den skriftlige del og 02 for den mundtlige del, vil det være samme udfald. Eleven kan stadig ikke 
godskrives. 

I dette tilfælde, hvor karaktererne er givet på niveau A, så svarer dette til, at elever har læst faget i tre år. Her 
vil det give mening at se, om eleven kan have bestået faget på niveau C eller B tidligere i sin gymnasiale 
uddannelse.   

Godskrivning på baggrund af anden undervisning 

Erhvervsuddannelser 

Niveauerne på erhvervsuddannelserne er direkte sammenlignelige. Dette betyder, at der kan godskrives for 
fag opnået på en anden erhvervsuddannelse på samme niveau. Eksempelvis giver naturfag på niveau E fra 
urmager godskrivning for naturfag niveau E på social- og sundhedsassistent.  

Avu 

Avu-undervisning, der afsluttes på niveauerne G-D, indebærer, at der vil kunne overføres merit fra 
folkeskolen og mellem almen voksenuddannelse og erhvervsuddannelserne mv., jf. nedenstående oversigt. 

Niveau G - avu efter gældende bekendtgørelse og folkeskolens 9. klasse. 

Niveau F - avu efter gældende bekendtgørelse og erhvervsuddannelsernes grundfag F. 

Niveau E - avu efter gældende bekendtgørelse og folkeskolens 10. klasse. 

Niveau D - avu efter gældende bekendtgørelse og erhvervsuddannelsernes grundfag D. 
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På nye avu-beviser er niveauerne sammenlignelige med niveauerne på erhvervsuddannelserne. Dansk niveau 
D på avu svarer altså til dansk niveau D på en erhvervsuddannelse.  

Det samme gælder for dansk som andetsprog fra bekendtgørelse om almen voksenuddannelse, 
der ækvivalerer med faget dansk, men er blot  tilrettelagt for avu kursister med dansk som andetsprog.  

Faget naturvidenskab på avu er heller ikke det samme som grundfaget naturfag på en erhvervsuddannelse. 
Naturvidenskab danner dog ligeledes grundlag for godskrivning i naturfag på samme niveau. 

Fag udbudt i henhold til bekendtgørelse om undervisning mv. inden for almen voksenuddannelse (nr. 1480 
af 15. december 2005), er delt op i trin 1 og trin 2. Her svarer trin 1 til niveau G og trin 2 svarer til niveau E. 
Dette gælder dog ikke for fagene billedkunst, engelsk, formidling (udbudt som standardforsøg) og 
samfundsfag, hvor trin 2 svarer til niveau D, jf. bilag 53 i bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (Bek 
nr. 1380 af 10/12/2019). 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1380#id5b156312-acdb-45ac-8a4d-5fd702954441

