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Beskrivning av statistiken 

Årskurs 9-elevregistret 
1996/97  
UF0101 

 

0 Administrativa uppgifter om produkten 

0.1 Benämning  

Årskurs 9-elevregistret (tidigare årskurs 9-registret) 1996-07-01--1997-06-30 

 

0.2 Statistikområde  

Skolväsendet och barnomsorg 

 

0.3 Ansvarig myndighet, person etc.  

Ansvarig myndighet är Statens skolverk. Kontaktperson vid Skolverket är  
Birgitta Andrén telefon 08 - 723 32 28, med e-mail 
birgitta.andren@skolverket.se och vid SCB Anna Wilén telefon 019 - 17 64 28, 
e-mail anna.wilen@scb.se. 

Produktansvarig är Cecilia Wass telefon 019 - 17 63 25, e-mail 
cecilia.wass@scb.se  

 

0.4 -  

 

0.5 Syfte och historik  

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för 
skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av 
skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på 
nationell och lokal nivå. 

Årskurs 9-elevregistret bidrar till att ge en samlad bild av betygssättningen i 
grundskolan och möjliggöra redovisningen av antal och andel elever som lämnat 
grundskolan med fullständiga och ofullständiga betyg samt elever som avslutat 
den kommunala grundskolan utan slutbetyg. 

Uppgifter om betyg har samlats in från de kommunala grundskolorna på 
tämligen likartat sätt sedan 1987. Uppgifter om elever som avslutat den 
kommunala grundskolan utan slutbetyg har samlats in sedan våren 1995. Betyg 
från de fristående skolorna har samlats in sedan våren 1993. Betyg från de 
svenska utlandsskolorna har samlats in från och med våren 1995. 
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0.6 Användare och användningsområden  

Skolverket (det nationella uppföljningssystemet samt den officiella statistiken), 
kommuner och andra skolhuvudmän, Utbildningsdepartementet,  forskare och 
massmedia. 

 

0.7 Uppgiftsskyldighet  

Skyldighet att lämna uppgifter regleras i Skolverkets föreskrifte SKOLFS 
1995:26 med senast ändring 1996:18 oc 1997:19. 

 

 

0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter  

Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap., 4 §, sekretesslagen (SFS 1980:100). 
Individuppgifter på ADB-media behålls tills vidare på SCB. Datainspektionen 
skall ta ställning till hur länge uppgifter skall bevaras. Primärmaterialet 
(blanketterna) makuleras efter ca 3 år. Registerutdrag enligt datalagen görs på 
begäran av enskild person. 

För uppgifterna gäller reglering enligt förordningen om vissa personregister för 
officiell statistik, SFS 1995:1060. Registret är anmält som ”Elevregistret”. 

 

0.9 EU-reglering   

Finns ej 

 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska storheter  

Objekt och population  

Populationen utgörs av samtliga elever som avslutat skolgången i kommunala 
grundskolors årskurs 9 samt elever som fått slutbetyg från sista årskursen på 
grundskolenivå i riksinternatskolor, fristående skolor och svenska utlandsskolor. 

 
Variabler  

Elevens personnummer, skola, betyg per ämne, tillval i årskurserna 7-9, orsaker 
till eventuellt uteblivet betyg samt hemspråk. 

 
Statistiska mått   

Antal, andelar, summor, vägda medelvärden och spridningsmått.  

 
Redovisningsgrupper  

Skolhuvudman, riket, län, kommun, skola och kön. 
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1.2 Jämförbarhet med annan statistik  

Annan betygsstatistik finns inte för riket. 

 

 

2 Tid 

2.1 Referenstid  

1996-07-01  --  1997-06-30 

 

2.2  Framställningstid  

7 månader från referenstidens slut fram till publicering. 

 

2.3  Punktlighet 

Publicering  sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik 
och annan statlig statistik (Statistik 98, SCB 1998). 

 

2.4  Frekvens  

Undersökningen genomförs årligen. 

 

2.5 Jämförbarhet över tiden  

Fr.o.m. 1987 finns jämförbart material. 

 

 

3 Uppläggning och tillförlitlighet 

3.1 Tillförlitlighet totalt  

Årskurs 9-registret är en totalundersökning med SCBs register över skolor som 
utgångspunkt. Den allmänna bedömningen är att såväl registret som den statistik 
som publiceras håller hög kvalitet. 

 

 

3.2 Osäkerhetskällor  

Täckning  

Viss undertäckning vad gäller invandrade elever och elever som slutat under 
läsåret (p.g.a. att skolplikten upphört) kan förekomma. Vad gäller den senare 
gruppen så görs emellertid en separat  insamling.  Även antalet elever som hade 
ofullständiga slutbetyg p.g.a. deltagande i hemspråk eller svenska som andra-
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språk kan vara underskattat. En ytterligare grupp som inte ingår i insamlingen är 
elever som får slutbetyg från ungdomshem. 

 
Urval  

Ej relevant 

 
Uppgiftsinsamling/Mätning  

Uppgifterna lämnas via kopia av betygkatalog/betygsdokument eller via ADB-
medium. De mätproblem som uppstår i undersökningen består huvudsakligen av 
att uppgiftslämnarna feltolkar instruktioner eller brister i engagemang. 

 
Bortfall  

Inget känt bortfall finns. 

 
Bearbetning  

Samtliga variabler på blankettnivå granskas maskinellt i samband med dataregi-
strering. Felaktiga uppgifter rättas sedan efter kontakter med uppgiftslämnarna. 
När allt material kommit in rättas felaktiga personnummer och ytterligare 
kontroller görs, t.e.x att åldern på eleverna är rimlig och att en elev endast finns 
med en gång i registret. 

 
Modellantaganden  

Ej relevant 

 

3.3 Redovisning av osäkerhetsmått  

Ej relevant  

 

 

4 Tillgänglighet 

4.1 Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och 
databaser)  

Betygsstatistik publiceras i Skolverkets olika publikationsserier, t ex ”Skolan i 
siffror”, ”Skolan - jämförelsetal för skolhuvudmän” och ”Beskrivande data om 
skolverksamheten”. ”Skolan i siffror” och ”Skolan - jämförelsetal för 
skolhuvudmän” finns också tillgängliga via Skolvekets hemsida på Internet 
(www.skolverket.se). Tidigare år finns statistik publicerad i SCB:s ”Statistiska 
meddelanden”, serie U 41.  

Betygsstatistiken finns även i ”Fickskolan”,  ”Statistisk Årsbok” och 
”Utbildningsstatistisk Årsbok” som alla utges av SCB.  

SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial från 1988 och 
framåt. 
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4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter  

Post- och variabelbeskrivningar har gjorts enligt dokumentationssystemet 
SCBDOK. 

 

4.3 Presentation  

Tabeller, tablåer, diagram och text. Se även 4.1.  

 

4.4  Dokumentation  

Dokumentation över produktionssystemen samt variabler och mått finns på 
SCB. 

 

4.5 Övriga upplysningar  

 

 


	0 Administrativa uppgifter om produkten
	0.1 Benämning
	0.2 Statistikområde
	0.3 Ansvarig myndighet, person etc.
	0.4 -
	0.5 Syfte och historik
	0.6 Användare och användningsområden
	0.7 Uppgiftsskyldighet
	0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter
	0.9 EU-reglering

	1 Innehåll
	1.1 Statistiska storheter
	Objekt och population
	Variabler
	Statistiska mått
	Redovisningsgrupper

	1.2 Jämförbarhet med annan statistik

	2 Tid
	2.1 Referenstid
	2.2  Framställningstid
	2.3  Punktlighet
	2.4  Frekvens
	2.5 Jämförbarhet över tiden

	3 Uppläggning och tillförlitlighet
	3.1 Tillförlitlighet totalt
	3.2 Osäkerhetskällor
	Täckning
	Urval
	Uppgiftsinsamling/Mätning
	Bortfall
	Bearbetning
	Modellantaganden

	3.3 Redovisning av osäkerhetsmått

	4 Tillgänglighet
	4.1 Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och databaser)
	4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter
	4.3 Presentation
	4.4  Dokumentation
	4.5 Övriga upplysningar


