
Officiell betygsstatistik från Skolverket våren 2021 i 
en jämförelse med terminsbetygen i Mellerud för; 
årskurs 6, årskurs 9 och Dahlstiernska gymnasiet



Andel elever som uppnått godkända betyg åk 6 - 2021

Andel % Utveckling från 
2020 till 2021 %

Mellerud 43 - 18

Riket 73,6 0,1

Svensk bakgrund 80,6 - 0,7

Utländsk bakgrund 55,1 2,3

Förgymnasial/
gymnasial utb.

59,3 0,0

Eftergymnasial utb. 83,9 -0,1

• Terminsbetygen i riket årskurs 6 våren 
2021 visar att det är totalt 73,6 procent 
av eleverna som uppnått godkända 
betyg (A-E) i samtliga lästa ämnen; 76,7 
procent av flickorna och 70,8 procent av 
pojkarna. 

• För flickor är det en minskning med 0,6 
procentenheter och för pojkar är det en 
ökning med 0,8 procentenheter jämfört 
med vårterminen 2020. 

• Mellerud visar totalt på en kraftig 
minskning av antalet elever med 
godkända betyg jämfört med 2020. 



Måluppfyllelse kärnämnen 2021
• Riket: Bland flickor har andelen 

med godkänt terminsbetyg våren 
2021 minskat i matematik, jämfört 
med 2020 men ökat i engelska, 
svenska och svenska som 
andraspråk. 

• Bland pojkar har andelen med 
godkänt terminsbetyg ökat i 
samtliga undersökta ämnen.

• Mellerud: Till skillnad mot riket 
ingen ökning i Eng, Sv. 

Betyg åk 6 
-21

Engelska Matematik Svenska Sva

Riket 90,5% 88,9% 93,1% 66,7

Mellerud 76% (80) 70% (71) 76% (79) 63



Gymnasiebehörighet åk 9 2021

• Bland eleverna som avslutade 
grundskolan våren 2021 är totalt 85,9 
procent behöriga att söka till ett 
yrkesprogram; 86,9 procent av flickorna 
och 85,0 procent av pojkarna. Det är en 
ökning med 0,3 procentenheter jämfört 
med föregående läsår. 

• För flickor är andelen oförändrad jämfört 
med våren 2020 medan det är en 
ökning med 0,7 procentenheter för 
pojkarna.

• Melleruds elever gymnasiebehörighet 
som riksgenomsnittet.

Andel % Riket Mellerud

Totalt 85,9 85,2

Svensk bakgrund 
(riket)

91,1

Utländsk bakgrund 
(riket)

73,5

Förgymnasial/
gymnasial utb. 
(riket)

77,1

Eftergymnasial utb. 
(riket)

93,3



Slutbetyg åk 9 - 2021

Mellerud Riket

Engelska 89 92,1

Matematik 94 90,1

Svenska 96 95,2

Sva 93 71,2

Betyg i alla ämnen 63,75 76

Meritvärde 210 231,1

• Statistik för riket våren 2021  visar en 
ökning jämfört med 2020. 

• Ökningen är störst i svenska som 
andraspråk medan svenska visar en 
liten nedgång. 

• Mellerud har fler godkända elever än 
riket matematik och svenska



Gymnasieskolan

• Bland de elever som börjar gymnasieskolan på ett nationellt 
program var det 79,5 procent som slutförde med examen 
inom tre år våren 2021, vilket innebär en ökning med 1,2 
procent. 

• Andelen ökar för såväl kvinnor som män. 

• Den största ökningen står de högskoleförberedande 
programmen för med 1,6 procentenheter. 

• På yrkesprogrammen har andelen med examen inom
tre år ökat med 0,5 procentenheter

• På Dahlstiernska gymnasiet slutförde 87 procent av eleverna 
sin examen inom tre år. En ökning med 14 procent.

2021 Dahlstiernska Riket

Examen 3 år 87% 79,5%

Snittbetyg 12,5 
(motsvarar D)

14,56


