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 ANALYSE 

  

Eliteuddannelser er lig 
kvindeuddanelser 

Ved årets optag på de videregående uddannelseri krævede 93 uddannelser et snit på 
mindst 9, det der kan betegnes som en eliteuddannelse. Af disse 93 uddannelser har 41 
en kvindeandel på mere end 70 pct. 9 eliteuddannelser har en kvindeandel på mere end 
90 pct. Kun 6 uddannelser har en mandeandel på mere end 70 pct. Kun en enkelt ud-
dannelse har en mandeandel på mere end 90 pct. 
 

Tabel 1: Kønsfordeling på uddannelser 

  Mænd Kvinder 

Universitetsbachelorer 46 pct. 54 pct. 

Erhvervsakademier og  
professionshøjskoler 

41 pct. 59 pct. 

Eliteuddannelser 35 pct. 65 pct. 
 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Statistik 

 

Udviklingen starter i gymnasiet 

Det almene gymnasium udgør hovedvejen til eliteuddannelserne. Kvinderne udgør mere 
end 60 pct. af dem, der i 2017 bestod en almen studentereksamen. 
 

Tabel 2: Fuldført STX 

  Antal Andel 

Mænd 64.017 39 pct. 

Kvinder 101.723 61 pct. 
 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 
33 pct. af kvinderne har et eksamensgennemsnit på over 9 fra gymnasiet. Det samme 
gælder for kun 26 pct. af mændene. 
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Tabel 3:  Karakterfordeling  

  Andel studenter 

Eksamensresultatinterval Alle studenter Kvinder Mænd 

2,0-2,9 2,0% 1,5% 2,8% 

3,0-3,9 6,1% 4,8% 8,0% 

4,0-4,9 9,6% 8,5% 11,3% 

5,0-5,9 11,5% 10,7% 12,7% 

6,0-6,9 13,5% 13,3% 13,7% 

7,0-7,9 13,7% 14,0% 13,2% 

8,0-8,9 13,3% 14,0% 12,2% 

9,0-9,9 12,8% 14,2% 10,7% 

10,0-10,9 10,6% 11,7% 8,9% 

11,0-11,9 6,3% 6,7% 5,8% 

12+ 0,6% 0,5% 0,6% 
 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 
Da kvinderne udgør langt størstedelen af de studerende på de almene gymnasier betyder 
den skæve karaktergivning, at der i 2017 blev tildelt ca. 210.000 10 og 12-taller til kvinder 
og kun 115.000 til mænd. Kvinderne fik således ca. 65 pct. af alle 10 og 12-taller.  
 
I alt 33.600 kvinder fik i 2017 et snit på over 9, det samme kun 16.600 mænd. Dobbelt 
så mange kvinder som mænd fik således over 9 i snit. 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 15. august 2018  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
 
Henvendelser angående uddannelse kan ske til uddannelses- og forskningspolitisk chef 
Mads Eriksen på mer@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6081.  
 
 

i De 93 er optagelsessteder dvs. at fx jordemoder og statskundskab optræder flere gange, fordi man kan tage 

uddannelsen i forskellige byer. 

NOTER 

                                                             


