
 

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 
2012/13 
 

Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever 

med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund, er der 

næsten to karakterpoints forskel på eleverne med mindst og mest samlet fravær. 

Seks ud af ti elever med meget lavt samlet fravær (under to procent) opnår et karak-

tergennemsnit på syv eller derover. Blandt eleverne med meget højt samlet fravær 

(mindst ti procent) er det færre end tre ud af ti elever, der opnår et karaktergennem-

snit på 7 eller derover.  

Elever, der har aflagt ingen eller kun en enkelt af de bundne prøver, har i gennem-

snit mere fravær end elever, der har aflagt mindst to af de bundne prøver. 

 

Elever med højt fravær får lavere karakterer 

Figur 1 herunder viser sammenhængen mellem elevernes samlede fravær i 9. klasse 

og deres samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i 9. klasse. Jo mere 

fravær, eleven har, jo lavere er elevens karaktergennemsnit. Elever med under to 

procents fravær har et karaktergennemsnit på 7,4, mens elever med 10 procents 

fravær eller mere har et karaktergennemsnit på 5,2. 

Sammenhængen mellem karaktergennemsnit og fravær gælder også, når der tages 

højde for elevernes baggrund1. Når der tages højde for køn, herkomst og forældres 

uddannelse, så får elever med lavt samlet fravær (mindre end to procent) i gennem-

snit 1,9 karakterpoint højere karaktergennemsnit i forhold til elever med højt fra-

vær (mindst ti procent) jævnfør Tabel 1 i sidste afsnit. 

 

                                                           
1
 Se mere under afsnittet ’Værd at vide’. 



 Side 2 af 5 

 

 

 

Figur 1. Samlet elevfravær i procent og samlet karaktergennemsnit i bundne prø-
vefag, 2012/13 

 

Kilde: UNI-C - Styrelsen for IT og Læring 
Kun folkeskoler indgår. Kun elever, der har aflagt mindst to af de bundne prøver, indgår. 
Privatister og specialklasseelever indgår ikke. 
 

Elever, der ikke aflægger bundne prøver, har højt fravær 

Udover de elever, der fremgår af Figur 1, er der ca. 5.120 elever på 9. klassetrin, 

som har aflagt mindre end to af de bundne prøver, og som der er indberettet fra-

værsoplysninger om2. Langt størstedelen af denne gruppe elever aflægger slet ingen 

af de bundne prøver (5.047 elever). 

Elever, der ikke aflægger bundne prøver (eller kun aflægger en enkelt af dem), har 

gennemsnitligt set et højere fravær end de elever, der har aflagt mindst to af de 

bundne prøver jf. Figur 2. 

                                                           
2
 Herudover er der også knap 800 elever, der er registreret i Danmarks Statistiks elevregister 

på 9. klassetrin, men som hverken findes i karakterindberetningen eller i elevfraværsindbe-
retningen. 
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Figur 2. Elevfravær i procent fordelt på fraværstyper og antal aflagte prøver, 
2012/13 

 

Kilde: UNI-C - Styrelsen for IT og Læring 

Kun folkeskoler indgår. Privatister og specialklasseelever indgår ikke. 

 

Figur 3 nedenfor viser det samlede fravær for elever, der aflægger ingen eller kun 

en enkelt af de bundne prøver.  Her ses det, at ca. fire ud af 10 har et meget højt 

samlet fravær på 10 procent eller derover, mens de resterende elever fordeler sig 

nogenlunde jævnt i forhold til de øvrige fraværsintervaller. 

Figur 3. Samlet elevfravær i procent for elever, der har aflagt ingen eller kun en 
enkelt af de bundne prøver, 2012/13 

 

Kilde: UNI-C - Styrelsen for IT og Læring 
Kun folkeskoler indgår. Kun elever, der har aflagt ingen eller kun en enkelt af de bundne 
prøver, indgår. Privatister og specialklasseelever indgår ikke. 
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Værd at vide 

Hvordan defineres fravær? 

Skolerne indberetter elevernes dagsfravær for hver af skolens elever. Det er op til 

skolelederen at fastsætte, hvordan dagsfravær defineres. Det skal understreges, at 

de indberettede tal således ikke dækker alt fravær, hvis fx dette har været ’den 

første time’ eller lignende delfravær, som skolelederen ikke har defineret som dags-

fravær. 

Dagsfraværet skal fordeles på følgende årsagskategorier: 

 Fravær pga. sygdom 

 Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 

 Ulovligt fravær 

Fraværsprocenten beregnes ved at dividere elevens antal fraværsdage med antallet 

af dage, som eleven har været indskrevet på skolen i det pågældende skoleår. 1 

procent fravær svarer til to skoledages fravær ud af et fuldt skoleår på 40 uger (200 

dage). 

 

Hvordan er karaktergennemsnittet beregnet? 

Gennemsnittet er beregnet med følgende afgrænsning: Kun 9. klasses prøvekarak-

terer i bundne prøvefag i folkeskolen.  

 

Hvordan er sammenhængen mellem fravær og karaktergennemsnit under-
søgt? 

Der er lavet en regression med karaktergennemsnit som afhængig variabel og køn, 

herkomst, forældrenes højeste fuldførte uddannelse samt fraværskategori som 

forklarende variable. Forskellen i karaktergennemsnit mellem elever med forskellige 

niveauer af fravær (hhv.0-2 procent, 2-5 procent, 5-10 procent og mindst 10 pro-

cent), er statistisk signifikant (p-værdi < 0,0001). 

Resultaterne af regressionen kan ses i Tabel 1 herunder. 

Tabel 1. Regressionsanalyse af sammenhængen mellem samlet elevfravær og 
samlet karaktergennemsnit i de bundne prøvefag 

Fraværsprocent Antal elever Estimat for forskel i  
karaktergennemsnit 

P-værdi 

0-1,99 pct. 11.154  1,8742 <0.0001 

2-4,99 pct. 14.773  1,4872 <0.0001 

5-9,99 pct. 11.518  1,0032 <0.0001 

10 pct. og derover 6.767  0 <0.0001 
Kilde: UNI-C - Styrelsen for IT og Læring 
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Kun folkeskoler indgår. Kun elever, der har aflagt mindst to af de bundne prøver, indgår. 
Privatister og specialklasseelever indgår ikke. 

I regressionen indgår køn, herkomst, forældrenes højeste fuldførte uddannelse samt fra-

værskategori som forklarende variable. 

 

Hvilke skoler og elever indgår i notatet? 

Folkeskoler, specialskoler og ungdomsskoler indberetter hvert år ved skoleårets 
afslutning elevernes fravær. Kun folkeskoler indgår i dette notats opgørelser. Øvrige 
skoletyper (frie grundskoler, efterskoler og dagbehandlingstilbud) har ikke indberet-
tet oplysninger om elevfravær. 

Opgørelsen vedr. karakterer er desuden ekskl. specialklasseelever og privatister 
(privatister er elever fra ikke-prøveafholdende skoler og hjemmeunderviste elever, 
der aflægger prøver på en anden skole).  

I alt indgår 49.323 elever i opgørelsen. 
 

Vil du vide mere?  

Kig i de øvrige notater om elevfravær og i bilagsnotatet, hvor du kan finde en række 

ekstra tabeller. 

 


