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Karaktertyper, specielt del- 
karakterer 
Sidst opdateret maj 2016 
 
 

Indhold 
 

 Centrale begreber 

 Beskrivelse 
 

Denne vejledning består kun af et enkelt centralt begreb og en beskrivel- 

se af anvendelsen af karaktertyperne delkarakter og gymnasiets stand- 

punktskarakter, som kan give anledning til nogen forvirring. 

 
Centrale begreber 

Centralt be- 

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

Karaktertyper Ved en karaktertype forstås i denne sammenhæng om der 

er tale om en terminskarakter, årskarakter etc. Det vedrø- 

rer således ikke hvilken karakterskala der anvendes eller 

om der er tale om fx mundtlig eller skriftlige karakterer. 

 

Beskrivelse 
Når du registrerer karakterer for en elev skal du angive hvilken karakter- 

type der er tale om. Du kan finde alle karaktertyper vi vinduet A916 

Karaktertyper 

 

Der findes pt. følgende karaktertyper: 

 Terminskarakter - TER 

 Delkarakter- DEL 

 Standpunktskarakter - STA 

 Årskarakter - ÅRS 

 Årsprøve - ÅRP 

 Eksamenskarakter - EKS 

 Gymnasiets standpunktskarakter (ikke afsluttende) – GST 

 Dokumentation – DOK 

 Intern prøve – IPR 

 Kursusarbejde – KUR 

 Studiekreds - STU 

 



2  

De fleste af karaktertyperne giver ikke anledning til nogen problemer, og 

de skal derfor ikke omtales nærmere her, men specielt delkarakter kan give 

nogen forvirring, og vil derfor blive beskrevet nærmere. Desuden knyttes 

der et par bemærkninger til den ny udsendte karaktertype ”Gymnasiets 

standspunktskarakter”. 
 

Delkarakter 
 

En delkarakter anvendes hvis undervisningen i det pågældende fag deles 

på to adskilte (skole)perioder, hvor eleven efter den første af perioderne 

har krav på at få en skolevejledning der dokumenterer den karakter ele- 

ven har opnået i den første del af undervisningen. Dvs. karakteren for 

første (skole)periode registreres som delkarakter og den endelige karakter 

efter anden (skole)periode registreres på den relevante karaktertype. 
 

Der drejer sig bl.a. om følgende situationer: 

 Grundforløbet er i stedet for 20 uger opdelt i to gange 10 uger, og 

undervisningen i et fag foregår i begge perioder. 

 Et fag påbegyndes på grundforløbet, men afsluttes først på hoved- 

forløbet (uden at der er tale om forskellige niveauer) 
 

Bemærk at karaktertypen delkarakter ikke må anvendes i forbindelse med 

midtvejsevalueringer, fx i forbindelse med afslutningen af en 

læringsaktivitet. Sådanne evalueringer registreres typisk i Elevplan, men 

de skal ikke overføres til EASY-A, og bør derfor registreres i Elevplan- 

vinduerne Evaluering pr. læringsaktivitet eller Evaluering pr. elev. På 

disse vinduer er der mulighed for at angive en evalueringstekst for 

læringsaktiviteten som helhed eller for dele af læringsaktiviteten (for 

læringsaktivitetens fag eller for læringsaktivitetens læringselementer). 
 

Teksten i Evaluering vedrører elevens tilknytning til hele den udbudte 

læringsaktivitet. Denne vurdering vil derfor ikke være særlig anvendelig 

for en lærer der skal foretage en afsluttende bedømmelse i et modulopdelt 

fag (dvs. et fag hvor undervisningen er fordelt på flere udbudte lærings- 

aktiviteter) 
 

Endelig skal det bemærkes at karaktertypen delkarakter ikke må 

anvendes i stedet for karaktertypen terminskarakter.  

 

Hvis karaktertypen ”terminskarakter” ikke findes på et UVM-/skolefag, 

hvor der skal afgives terminskarakter, skal skolen selv sørge for at oprette 

en resultatform med karaktertypen terminskarakter på skolefaget. Dette 

gøres på vinduet A890 Resultatformer for skolefag. Herefter kan der 

registreres terminskarakterer i skolefaget. 
 

Gymnasiets standpunktskarakter 
 

På de gymnasiale uddannelser hhx og htx skal der gives standspunkts- 

karakter i løbet af skoleåret. På EUD findes også et standpunktskarakter- 

begreb, men begrebsmæssigt er en standpunktskarakter på EUD meget 

forskellig fra en standspunktskarakter på hhx og htx. På EUD er 
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standpunktskarakteren en afsluttende karakter, mens den på det 

gymnasiale område er en karakter der gives to gange i løbet af skoleåret – 

dvs. det der svarer til ”terminskarakter” på EUD-området. 


