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Inledning
Denna rapport redovisar statistik gällande närvaro och frånvaro på Vallentuna 
gymnasium vårterminen 2020. Syftet är att ge utbildningsnämnden underlag för att 
kunna följa upp kvaliteten i verksamheten genom att ta del av statistik och de insatser 
som görs för eleverna på Vallentuna gymnasium kopplat till närvaro. Rapporten 
kommer från 2020 tas fram och redovisas årligen efter varje avslutat läsår. 

Regeringen beslutade den 17 mars att landets gymnasieskolor, universitet, högskolor 
och vuxenutbildningar skulle övergå till distansundervisning för att minska risken för   
smittspridning av Coronaviruset. Vallentuna gymnasium övergick till 
distansundervisning för alla elever från och med måndagen den 23 mars. 
Undervisningen följde gällande schema och lärare noterade frånvaro i SchoolSoft på 
samma sätt som vid klassrumsundervisning. Information om hur 
distansundervisningen skulle gå till kommunicerades till eleverna via SchoolSoft.

Statistiken som redovisas avser följande: 

 närvaro och frånvaro utifrån gymnasiets rapportering i SchoolSoft samt 
 anmälningar till CSN om elever som inte är heltidsstuderande på grund av 

ogiltig frånvaro - och därmed får indragen studiehjälp.

1. Närvaroarbete
Utgångspunkterna i närvaroarbetet i Vallentuna kommuns samtliga skolor är att:

 tidigt kunna identifiera och bryta frånvaro samt främja närvaro genom att 
kontinuerligt analysera den samlade, övergripande bilden (statistiskt 
underlag) av elevers frånvaro,

 på en organisationsnivå analysera frånvaromönster för att kommande läsår 
planera organisering och insatser i verksamheten. 

Det finns olika typer av frånvaro, men oavsett om frånvaron är beviljad eller 
anmäld/oanmäld, så förlorar eleven undervisningstid. 

2. Frånvaro Vallentuna gymnasium 
Frånvarostatistiken för vårterminen 2020 är hämtad från SchoolSoft under perioden 
2020-01-08 – 2020-06-09. 
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Möjliga felkällor till statistiken:

 Inrapporteringen kan variera mellan program/lärare
 Ej uppdaterade klasslistor/elevantal
 Elever som är frånvarande rapporteras som närvarande

Grunddata elevunderlag Vallentuna gymnasium:

Antal elever december 2019
Antal elever totalt 339
Antal elever högskoleförberedande program 100
Antal elever yrkesprogram 142
Antal elever introduktionsprogram 97

2.1 Elever med indragen studiehjälp på grund av 
ogiltig frånvaro

Tabellen nedan avser de elever som under vårterminen 2020 har fått beslut om 
indragen studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro. Det innebär att CSN någon gång 
under denna period har stoppat utbetalningen av studiehjälp efter att skolan har 
anmält att en elev inte längre är heltidsstuderande. Anmälan till CSN görs vid fyra 
timmars ogiltig frånvaro under en period om en månad. 

Tabell 2.1.1. Antal elever samt andel eleverna som fått ett beslut av CSN om indragen 
studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro

 Vallentuna 
gymnasium 17/18 18/19 Ht -

19

VT-
20 Stockholms 

län 18/19

Stockholm
s län 
19/20

Antal elever 49 41 38 28

Andel elever 16,9 % 12,4% 11,2% 8,5% 11,4% 10%

Källa: CSN för läsåren 2017/2018 – 2019/2020 
samt Stockholms län. Vallentuna gymnasiums 
egen statistik för vårterminen 2020. 

FAKTA Frånvaro

Om en elev är borta 10 procent under ett läsår 

motsvarar det cirka 74 timmar, eller 3,5 

veckor. I ett kort perspektiv handlar det om en 

halv dag i veckan.

Om en elev är borta 20 procent under ett läsår 

motsvarar det cirka 148 timmar, eller 7 veckor. 

I ett kort perspektiv handlar det om en dag i 

veckan.
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2.1.1 Kommentar till resultatet

Gymnasiet påbörjade under läsår 2015-2016 ett arbete för att tydligare följa upp och 
anmäla till CSN de elever som på grund av ogiltig frånvaro inte längre räknades som 
heltidsstuderande. Första läsåret innebar det att Vallentuna kommun hade högst 
andel rapporterad frånvaro i hela Sverige. Andel elever som anmäls till CSN på 
Vallentuna gymnasium har sedan dess minskat för varje läsår och är nu nere i en 
andel som är mer likvärdig övriga gymnasier i Stockholms län.

För vårterminen 2020 är andelen elever som fått indraget studiemedel 8,5 procent 
jämfört med 11,2 procent för höstterminen 2019, gymnasiets egen statistik. Officiell 
statistik redovisas läsårsvis och publiceras under senare delen av 2020. Det är svårt 
att uttala sig om minskningen är påverkad av att undervisningen har skett på distans. 
För Stockholms län som helhet har indraget studiemedel minskat från 11, 4 procent 
läsåret 2018/2019 till 10 procent läsåret 2019/2020. Samma tendens finns också i 
hela landet, andelen gymnasieelever som blivit av med studiemedel på grund av skolk 
har minskat under läsåret 2019/2020 med störst minskning under vårterminen 2020. 
CSN beskriver distansundervisning som den enskilt största förklaringen till 
minskningen. (CSN, 2020)

2.2 Fördelning av närvaro och frånvaro i förhållande 
till undervisningstid

Följande statistik som redovisas under kapitel 2 visar hur den totala 
undervisningstiden på Vallentuna gymnasium är fördelad vad gäller närvaro eller 
frånvaro av olika anledningar för eleverna, totalt för hela gymnasiet och uppdelat i 
programkategorier. Med total undervisningstid avses maximal undervisningstid för 
en elev multiplicerat med antal elever i Vallentuna gymnasium. Total närvaro visar 
hur stor andel av den totala undervisningstiden som faktiskt har rapporterats som 
elevnärvaro. 

Diagram 2.2.1 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga elever 
på Vallentuna gymnasium under vårterminen 2020.
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2.2.1 Fördelning av närvaro och frånvaro i förhållande till 
undervisningstid – fördelat på programkategorier

Diagram 2.3.1 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga elever 
på högskoleförberedande program.
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Diagram 2.3.2 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga 
elever vid yrkesprogram.
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Total närvaro 
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Yrkesprogram (%)
HT19 85,8% 9,3% 4,9%
VT20 84,59% 9,65% 6%
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Källa: SchoolSoft

Diagram 2.3.3 Andel närvaro respektive frånvaro av total undervisningstid för samtliga 
elever vid introduktionsprogram. 
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Källa: SchoolSoft

2.2.2 Andel oanmäld frånvaro fördelad mellan 
programkategorier

Nedan redovisas hur andelen oanmäld (ogiltig) frånvaro av total undervisningstid för 
respektive programkategori på Vallentuna gymnasium. Tabellen visar andel oanmäld 
frånvaro för respektive programkategori i förhållande till totala undervisningstiden 
för respektive programkategori. 
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Diagram 2.4.1 Visar fördelning av oanmäld (ogiltig) frånvaro i andel av total undervisningstid 
fördelat på program.
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2.2.3 Kommentar till resultat för närvaro och frånvaro i 
förhållande till undervisningsti

Andel närvarotimmar är högre på högskoleförberedande program och yrkesprogram 
än inom kategorin introduktionsprogram. Introduktionsprogrammens statistik skiljer 
sig dock i hög grad mellan de olika programmen som ingår i kategorin där 
språkintroduktion har högst andel närvaro runt 85 procent medan IM har avsevärt 
lägre andel närvaro med spann på 25-60 procent. Resultatet ser liknande ut vad gäller 
anmäld och oanmäld frånvaro inom introduktionsprogrammen där IM har avsevärt 
högre andel frånvaro medan språkintroduktion har en frånvaro mer i nivå med både 
högskoleförberedande- och yrkesprogram. 

3. Frånvarons omfattning, andel elever med hög 
frånvaro
Redovisningen delar in frånvaron in i tre grupper utifrån frånvarons omfattning i 
procent:

 Grupp 1: 10-20 %
 Grupp 2: 20-30 %
 Grupp 3: > 30 %
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Nedan redovisas varje grupp fördelat på program vid Vallentuna gymnasium 
vårterminen 2020. 

3.1 Andel elever i frånvarogrupp 1

Diagram 3.1.1 Visar andel elever med frånvaro på 10-20 % procent, totalt på Vallentuna 
gymnasium samt fördelat på program.
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Källa: SchoolSoft

3.2 Andel elever i frånvarogrupp 2

Diagram 3.2.1 Visar andel elever med frånvaro mellan 20-30 procent, totalt på Vallentuna 
gymnasium samt fördelat på program.
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Källa: SchoolSoft

3.3 Andel elever i frånvarogrupp 3

Diagram 3.3.1 Visar andel elever med frånvaro > 30 procent, totalt på Vallentuna gymnasium 
samt fördelat på program.
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Källa: SchoolSoft

3.3.1 Kommentar till resultat för frånvarons omfattning

Totalt på Vallentuna gymnasium har 25 procent av eleverna en frånvaro på 10-20 
procent. Detta är en minskning i förhållande till höstterminen 2019 då motsvarande 
siffra låg  på 28,6 procent. 12 procent har en frånvaro på 20-30 procent och 15 
procent har en frånvaro på mer än 30 procent, båda dessa siffror är högre än 
motsvarande för höstterminen 2019. 

Höstterminen 2019 hade 34, 5 procent av eleverna på de högskoleförberedande 
programmen en frånvaro på 10-20 procent den siffran har minskat till 24 procent för 
vårterminen 2020. Däremot har andelen elever med frånvaro mellan 20-30 procent 
samt över 30 procent ökat något vad gäller de högskoleförberedande programmen. 
Yrkesprogrammen uppvisar en viss minskning vad gäller frånvaro mellan 10-20 
procent, från 39 till 35 procent. Introduktionsprogrammen som helhet visar på en 
ökning i denna frånvarogrupp från 9,3  till 14 procent. En ökning kan noteras vad 
gäller frånvaron över 30 procent för alla program från 12,1 procent höstterminen 2019 
till 15 procent vårterminen 2020. En frånvaro på över 30 procent innebär att eleverna 
missar mer än en skoldag per vecka utslaget över hela året.  IM uppvisar inte samma 
ökning som högskoleförberedande program och yrkesprogram, där ligger nivån på 15 
procent båda terminerna. 
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4. Sammanfattande kommentarer till resultatet 
och beskrivning av pågående insatser kopplat 
till resultatet

4.1 Jämförelse av närvaro och frånvaro mellan de 
olika programmen 

Resultaten visar att totalt för Vallentuna gymnasium har andelen elever med en 
frånvaro över 10 procent minskat från 28,6 procent till 25 procent. Däremot har det 
skett en ökning totalt inom frånvarogrupp 2 och 3. 12 procent av totala andelen elever 
har en frånvaro mellan 20- 30 procent vilket är en ökning från 9,4 procent. Andelen 
elever i frånvarogrupp 3 med en frånvaro över 30 procent har ökat från 12,1 till 15 
procent. Noteras bör att yrkesprogrammens ökning är markant från 10 procent till 17 
procent med en hög frånvaro över 30 procent.  

Inom introduktionsprogram skiljer sig frånvaron stort mellan IM och 
språkintroduktion, där språkintroduktion har en jämförbar närvaro som  
högskoleförberedande och yrkesprogram, medan IM har avsevärt högre frånvaro. På 
IM är frånvaron hög både vad gäller total undervisningstid och andel elever med 
frånvaro över 30 procent. Inom IM finns en stor andel elever som lider av psykisk 
ohälsa och i analys av frånvarostatistiken lyfter skolledningen fram att de insatser 
som görs på skolan inte räcker för att göra utbildningen tillgänglig för eleverna i 
tillräckligt stor utsträckning. För den här gruppen elever finns det en ökad risk att 
hamna i ett långsiktigt utanförskap och skolans uppföljningar visar att samverkan 
med externa samhällsaktörer är viktig men i dagsläget sällan leder fram till konkreta 
insatser för respektive elev. 

4.2 Samarbete med socialtjänsten och deltagande i 
utvecklingsprogram för ökad närvaro

Vallentuna kommun och gymnasium bedriver ett projekt med socialtjänsten i 
kommunen kring just närvaro, där vårdnadshavare, skola och öppenvård samverkar 
kring elever med hög problematisk frånvaro. Utbildningsnämnden, tillsammans med 
Vallentuna gymnasium, deltar även i Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
utvecklingsprogram för fullföljd utbildning. Programmet syftar till att öka kunskapen 
om studieavbrott och frånvaro samt till att utifrån gymnasiets närvaro och resultat, 
analysera och identifiera vilka insatser som krävs för att öka elevnärvaron i skolan.  

4.3 Andra främjande och förebyggande insatser

Andra insatser som görs för att motverka frånvaro samt förebygga och främja närvaro 
på Vallentuna gymnasium är; 

 Individuella studieplaner som är anpassade efter elevers behov och 
förutsättningar

 Anpassade lärmiljöer 
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 Nivå- och kravanpassningar på individnivå
 Specialpedagogiska insatser
 Nära mentorskap 
 Täta kontakter med vårdnadshavare
 NPF-utbildade lärare
 Skolpsykolog handleder personal
 Studiemotiverande insatser, exempelvis;

o Möjlighet att praktisera i varierande omfattning utifrån elevers behov
o Schemalagd träning på Sports Club en halv dag/vecka 
o Individanpassade scheman
o Dagliga telefonsamtal med elever som inte kommer till skolan

5. Källor 
Pressmeddelande från CSN 2020-07-09

https://www.csn.se/om-csn/press/pressmeddelanden/2020-07-09-
betydligt-farre-elever-far-studiebidraget-indraget-pa-grund-av-
skolk.html

https://www.csn.se/om-csn/press/pressmeddelanden/2020-07-09-betydligt-farre-elever-far-studiebidraget-indraget-pa-grund-av-skolk.html
https://www.csn.se/om-csn/press/pressmeddelanden/2020-07-09-betydligt-farre-elever-far-studiebidraget-indraget-pa-grund-av-skolk.html
https://www.csn.se/om-csn/press/pressmeddelanden/2020-07-09-betydligt-farre-elever-far-studiebidraget-indraget-pa-grund-av-skolk.html

