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Svar på spørgsmål 42 (Alm. del): 

I brev af 7. november 2018 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 42:  

”Mener ministeren, at bonusordningen, hvor man automatisk får justeret 

sit karaktergennemsnit, hvis man vælger flere fag på A-niveau end de 

krævede på den gymnasiale uddannelse, fortsat skal være en del af det 

danske uddannelsessystem?” 

 

Svar: 

Da spørgsmålet omhandler gymnasiale uddannelser, som hører under 

mit område, har jeg aftalt med uddannelses- og forskningsministeren, at 

jeg besvarer spørgsmålet. 

 

Der eksisterer to bonusordninger for elever i de gymnasiale uddannelser: 

Bonussen for tidlig studiestart (hurtigstartsbonussen) og bonus A-

ordningen. 

 

Det foreslås i regeringens udspil ’Fleksible universitetsuddannelser til 
fremtiden’, at bonusordningen for tidlig studiestart afskaffes. 
 

Bonus A-ordningen adskiller sig fra bonussen for tidlig studiestart ved at 

være en faglig bonus. I bonus A-ordningen får elever en karakterbonus 

for at tage ekstra A-fag i løbet af deres gymnasiale uddannelse. Bonus A-

ordningen er derfor et incitament til at yde ekstra under en gymnasial 

uddannelse. Bonussen for tidlig studiestart tildeles omvendt alle elever, 

der vælger at søge ind på en videregående uddannelse inden for to år 

efter deres studentereksamen. 

 

Konkret betyder bonus A-ordningen, at elever, der vælger at tage ét hhv. 

to eller flere fag på A-niveau mere, end det er krævet i uddannelsen, får 

tillagt 3 pct. hhv. 6 pct. til deres karaktergennemsnit. 
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Bonus A-ordningen indebærer derfor dels, at elever belønnes for en sær-

lig indsats, dels at elever kompenseres for risikoen for at opnå en lavere 

karakter ved en prøve på A-niveau i stedet for en prøve i samme fag på 

B-niveau. 

 

Et sådant incitament til at yde en ekstra indsats i gymnasiet bør bevares, 

og regeringen har derfor ikke planer om at afskaffe bonus A-ordningen. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 
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