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Skolfrånvaro – könsuppdelad statistik  

 

Hur tänker vi kring skolfrånvaro? 

Askersunds kommun arbetar aktivt och förebyggande med elevers skolfrånvaro. Kommunen 

använder sig av definitionen gällande oroande frånvaro som presenterades i SOU 2016:94 i 

sin handlingsplan vid frånvaro. Definitionen anger att oroande frånvaro kan benämnas som: 

”Frånvaro i sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens 

utveckling mot utbildningens mål. Det innefattar all frånvaro, det vill säga giltig och ogiltig 

frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro”. 

Att kritiskt undersöka elevers skolfrånvaro är av stor vikt då vi tidigare uppmärksammat 

kopplingar mellan elevfrånvaro och antal underkända betyg (se Genus, Jämställdhet och 

Normer: Övergripande arbete i Askersunds kommun av Jöesaar & Weiss, 2018). Vi har också 

uppmärksammat att det finns könsskillnader gällande elevfrånvaro som visar att fler pojkar än 

flickor är frånvarande från skolan. 

Skolnärvaro och godkända betyg är en förutsättning för vidare studier och för en god 

anpassning in i samhället i stort. 

Vilka mönster tror vi oss se i senaste genomlysningen? 

Den framtagna statistiken visar på andelen elever i årskurserna 6-9 som har någon form av 

ogiltig frånvaro. De allra flesta elever med ogiltig frånvaro hade låg frånvaro, ibland endast en 

lektion eller sådan låg frånvaro att den inte uppgick till en hel procent. Det är trots detta 

viktigt att bevaka elevernas frånvaro, ogiltig och giltig, för att upptäcka könsskillnader, 

mönster och för att skyndsamt upptäcka och åtgärda elevers frånvaro som börjar te sig 

oroande.   

 
Tabell 1: Andel flickor och pojkar med ogiltig skolfrånvaro 
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Statistiken är framtagen för höstterminen 2018 och visar de allra senaste siffrorna för 

kommunens högstadium. Som märks i tabell 1 har högre andel pojkar än flickor, i samtliga 

årskurser, någon form av ogiltig frånvaro. Tabellen visar inte omfattningen av frånvaron och 

de allra flesta eleverna har en låg ogiltig frånvaro. Vad vi trots detta kan se är andelen elever 

med ogiltig skolfrånvaro och könsmönster i skolfrånvaro. 

Vi ser inte särskilt stora könsskillnader i årskurserna 6 och 8 men större könsskillnader i 

årskurserna 7 och 9. I den aktuella genomlysningen kan vi dock fastställa att fler pojkar än 

flickor har ogiltig frånvaro i någon utsträckning.  

Vidare genomlysning visar att 51,5 % av pojkarna och 33,8 % av flickorna har haft någon typ 

av ogiltig frånvaro under höstterminen 2018. Det är strax över var tredje flicka och varannan 

pojke. I de sammanlagda resultaten ser vi att det finns könsskillnader mellan flickor och 

pojkar när det gäller ogiltig frånvaro. 

Om vi fokuserar på den potentiella kopplingen mellan underkänt betyg (F) och skolfrånvaro 

ser vi liknande könsmönster mellan andel elever med ett eller flera underkända betyg (F) och 

andel elever med ogiltig frånvaro.   

 

Tabell 2: Andel flickor och pojkar med något underkänt betyg (F) 

 

I tabell 2 ser vi relativt stora könsskillnader i andelen elever med underkända betyg. Färre 

flickor, i samtliga årskurser, har underkända betyg i jämförelse med pojkarna i samma 

årskurs. Intressant att se är att pojkarna i årskurs 9 har högst andel skolfrånvaro i tabell 1 men 

lägst andel underkända betyg av pojkarna i tabell 2. Detta säger oss att vi inte endast kan titta 

på skolfrånvaro som förklaring till könsskillnader i betyg. Vi måste även fundera kring 

exempelvis elevernas motivation då eleverna i årskurs 9 arbetar för att, i stor utsträckning, gå 

vidare till gymnasiet. Analysen visar att 36 % av pojkarna och 24 % av flickorna har något 

underkänt betyg.  
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