Fravær på 10. trinn og i videregående skole skoleåret 2019-20
Koronasituasjonen har påvirket føring av fraværet i 2019-20, både for
elever på 10. trinn og på videregående skoler. Fra 4. mars og ut
skoleåret 2019-20 ble det ikke ført fravær på vitnemål eller
kompetansebevis.
STATISTIKK | SIST ENDRET: 22.10.2020

Denne artikkelen ble først publisert med midlertidige tall 10. september 2020. Artikkelen ble oppdatert med endelige tall 22. oktober 2020.

Hovedfunn

Fravær 10. trinn
Fravær videregående
Elever uten vurderingsgrunnlag

•

Koronasituasjonen medførte en endring av regelverket for føring av fravær som har påvirket tallene

•

Det registrerte fraværet har, naturlig nok, gått kraftig ned både på grunnskolen og i videregående,
som en følge av at tallene kun inkluderer fravær til og med mars

•

Andelen som blir stående uten vurderingsgrunnlag (IV) går litt ned

•

Av utvalgte fellesfag går andelen IV mest ned i matematikk 2P-Y og kroppsøving Vg2
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Det registrerte fraværet har gått ned som følge av endringer i
regelverket
Fraværsnivået på 10. trinn har vært stabilt de siste årene. Som følge av unntak for kravet om føring av fravær
er det registrerte fraværet betydelig lavere både på 10. trinn og i videregående skoleåret 2019-20.
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Midlertidig unntak til krav om fraværsføring
På grunn av koronautbruddet ble det laget midlertidig forskrift med unntak fra kravet om føring av fravær. I
praksis innebærer disse unntakene at det fra 13. mars og ut skoleåret ikke gjaldt noen fraværsgrense. Fravær
i denne perioden skulle heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis.
Les mer om den midlertidige forskriften her.

Litt færre elever blir stående uten vurderingsgrunnlag (IV)
Statistikken «Elever uten vurderingsgrunnlag» gir oversikt over hvor stor andel av elevene som ikke får
karakter fordi de har overskredet fraværsgrensen eller mangler vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag ved
standpunkt. Skolen fører da IV i stedet for standpunktkarakter. «Elever uten vurderingsgrunnlag – fellesfag»
viser hvor stor andel av elevene som ikke får karakter i fellesfagene. «Elever uten vurderingsgrunnlag –
fagstørrelse» viser andelen med IV i små, mellomstore og store fag.
I overkant av 5 000 elever ble stående uten vurderingsgrunnlag (IV) i minst ett fag i 2019-20. Det er om lag
300 færre elever enn i fjor. 42 prosent av disse fikk bare IV i ett fag, mens 58 prosent har mer enn én IV.
Generelt ser vi at andelen elever som ikke får vurdering i minst et fag går noe ned, fra 3,2 til 3 prosent av alle
elever. Dette er det samme nivået som i 2017-18. Det er også en liten nedgang fra 1,4 prosent til 1,3 prosent
som får IV i kun ett fag. Andelen elever som får IV har holdt seg stabilt de siste fem årene. I perioden med
hjemmeskole denne våren måtte lærerne og skolene arbeide med standpunktvurderinger på andre måter enn
til vanlig.
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Endring i regelverk fører til at langt færre får IV på grunn av
fraværsgrensen
I skoleåret 2019-20 fikk tre av fire elever IV fordi læreren manglet vurderingsgrunnlag. Eleven kan for
eksempel ha vært borte på viktige prøver i faget. Det ser ut til at elevene som tidligere ble stående uten
vurderingsgrunnlag på grunn av fraværsgrensen nå får IV på grunn av manglende vurderingsgrunnlag.
Endrede fraværsregler har ført til at andelen som får IV på grunn av fraværsgrensen har gått betraktelig ned. I
skoleåret 2019-20 fikk en av fire elever IV på grunn av fraværsgrensen, mens tilsvarende tall for skoleåret
2018-19 var 50 prosent.

Størst nedgang i IV i matematikk 2P-Y og Kroppsøving Vg2
11 av de 17 utvalgte fellesfagene har hatt en nedgang i andel IV fra skoleåret 2018-19 til 2019-20. Fagene
med størst nedgang er matematikk 2P-Y (matematikkfag for elever som går på påbygging til generell
studiekompetanse) som har gått ned fra 2,3 til 1,7 prosent, og Kroppsøving Vg2 som har gått ned fra 2,7 til
2,1 prosent. Dette er fag som i utgangspunktet hadde relativt høy andel IV. I kroppsøving Vg2 var det 513
som ble stående uten vurderingsgrunnlag i 2019-20. Det er 154 færre elever enn forrige skoleår. I matematikk
2P-Y var det 149 elever som fikk IV i 2019-20. Det er 58 færre elever enn i fjor.
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Andel IV i utvalgte fellesfag
Naturfag, Vg1 yrk.
Matematikk 1P-Y
Kroppsøving Vg2
Engelsk, Vg2 yrk.
Norsk sidemål, Vg3 påbygg
Matematikk 2P-Y
Norsk hovedmål, Vg3 påbygg
Norsk, Vg2 yrk.
Kroppsøving Vg3
Matematikk 2P
Samfunnsfag
Matematikk 1P
Norsk hovedmål, Vg3 stud.
Norsk sidemål, Vg3 stud.
Engelsk, Vg1 stud.
Naturfag, Vg1 stud.
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Om statistikken
Fravær
Fravær for elever på 10. trinn og i videregående er registerdata på individnivå, hentet fra fylkeskommunenes
inntakssystem VIGO.
+ Vis mer
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http://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/fravar-pa-10.-trinn-og-i-videregaende-skole-skolearet-2019-2
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