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Sammandrag
I april 2014 genomförde Nationella centret för utbildningsutvärdering en utvärdering av inlär-
ningsresultaten i modersmål och litteratur i slutet av den grundläggande utbildningen. Syftet med 
utvärderingen var att producera tillförlitlig information om hur de inlärningsmål som fastställts i 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 uppnåtts, om färdighetsnivåerna 
i språkkännedom och skrivkompetens i modersmålet samt om förverkligandet av jämlikhet mellan 
fl ickor och pojkar i skolorna. Dessutom testades en digital utvärdering, vars resultat presenteras 
efter de huvudsakliga resultaten av pappersutvärderingen.

De 149 grundskolor som deltog i datainsamlingen representerade heltäckande olika områden och 
kommuntyper. Resultat erhölls av sammanlagt 5 144 sampelelever av vilka 3 345 deltog i pap-
persutvärderingen och 1 799 i den digitala utvärderingen. I utvärderingen deltog även elever som 
hade fått ett beslut om intensifi erat stöd eller särskilt stöd eller som hade motsvarande beslut om 
specialundervisning sedan tidigare.

Det nationella provet bestod av uppgifter i språkkännedom och skrivkompetens. Begreppet språk-
kännedom hänvisar till det innehåll som gäller språk i läroplansgrunderna. Uppgifterna baserade sig 
på behärskningen av de kunskaper och färdigheter som gäller språkkännedom och skrivkompetens 
i lärokursen fi nska som modersmål samt de kriterier som är uppställda för slutvitsordet åtta (8) i 
grunderna för läroplanen (2004). Provuppgifterna konstruerades så att man såg till att det fanns 
variation både med hänsyn till uppgiftstyper och svårighetsgrad. Uppgifterna i språkkännedom kopp-
lades samman med språkanvändningssituationer och skrivuppgifterna med interaktionssituationer. 
Från uppgifterna i språkkännedom fanns även ett kontinuum till uppgifterna i skrivkompetens till 
exempel genom att skrivandet av en arbetsansökan förbereddes redan i språkkännedomsuppgifterna. 
Data samlades in också med hjälp av elev-, -lärar- och rektorsenkäter.

Den genomsnittliga lösningsandelen för sampeleleverna i pappersutvärderingen var 56 procent av 
det maximala poängantalet i språkkännedomsuppgifterna och 59 procent i skrivuppgifterna. Skill-
naden i kunskapsnivå mellan fl ickor och pojkar var stor och variationen i pojkarnas färdigheter en 
aningen större än variationen hos fl ickorna, vilket också har konstaterats i tidigare utvärderingar 
av inlärningsresultaten i årskurs 9 i undervisningsämnet.

I språkkännedom var nivån på fl ickornas kunskaper medelmåttig (62,6 %) och pojkarnas försvarlig 
(49,6 %). Ungefär en tredjedel av fl ickorna och 13 % av pojkarna uppnådde klart nivån för goda 
kunskaper, men samtidigt stannade ungefär var tredje pojke och ungefär var tionde fl icka på nivån 
för svaga kunskaper. Uppgifterna visade sig vara svårare och variationen mellan könen större ju mer 
eleverna i sina svar var tvungna att sätta ord på sina egna observationer och motivera sina synsätt. 
I de uppgifter där man var tvungen att känna igen uttryck av olika slag (såsom verb i passivform) 
och särskilt deras betydelse i det sammanhang de används visade sig såväl fl ickornas som pojkar-
nas kunskaper vara lätt polariserade. Störst var skillnaden mellan könen i uppgifterna som gällde 
behärskningen av standardspråkets normer och där visade sig också pojkarnas kunskaper vara lätt 
polariserade. I de här uppgifterna hade eleverna lättare för att känna igen fel och välja rätt alternativ 
i de fl ervalsuppgifter som fokuserade på en feltyp än att tillämpa sina kunskaper för att rätta en text.
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I skrivkompetens var nivån på fl ickornas kunskaper medelmåttig (nästan god) (68,2 %) och pojkarnas 
försvarlig (50,5 %). Skillnaden i kunskapsnivå mellan fl ickor och pojkar var stor och variationen i 
pojkarnas färdigheter en aning större än i fl ickornas. Ungefär hälften av fl ickorna och en femtedel 
av pojkarna nådde klart minst till nivån för goda kunskaper, men samtidigt låg en dryg fjärdedel  
av pojkarna och ungefär 6 % av fl ickorna på nivån för svaga kunskaper.

Skillnaderna mellan pojkar och fl ickor var störst i den skrivuppgift som eleverna kunde bäst, nämli-
gen sommarjobbsansökan. Ungefär en femtedel av pojkarnas ansökningar låg på en svag nivå, vilket 
innebär att det kunnande de uppvisat troligtvis inte räcker till för en arbetsansökan i vardagslivet 
(av fl ickornas ansökningar 3,7 %). Däremot uppnådde nästan hälften av fl ickorna nivån för mycket 
goda kunskaper i uppgiften, av pojkarna en knapp femtedel. I insändaruppgiften var eleverna bra 
på att framföra sin åsikt, fl ickorna till och med mycket bra, men det var svårare att motivera åsik-
terna. Nivån då det gällde använda en utgångstext samt hänvisa till den var i genomsnitt svag för 
pojkarna och försvarlig för fl ickorna. Också nivån i fråga om att beakta synsätt som strider mot 
den egna uppfattningen var i genomsnitt svag för pojkar, och hjälplig för fl ickor. I skrivuppgifterna 
var fl ickornas behärskning av standardspråkets normer god och pojkarnas försvarlig.

Bland de sampelelever som får stöd var nivån för majoriteten svag i såväl språkkännedom som 
skrivkompetens. Dessa elever utgjorde 7 % av alla sampelelever, av fl ickorna ca 4 % och av pojkarna 
ca 11  %. Om samplet hade baserat sig endast på de elever som huvudsakligen studerar i grupper 
i allmänundervisningen hade de genomsnittliga lösningsandelarna i språkkännedom och skriv-
kompetens varit en procentandel högre eller om de elever som fått intensifi erat eller särskilt stöd i 
modersmål och litteratur inte hade ingått i samplet hade resultaten varit ungefär 2 procentenheter 
högre.

Av de lärare som deltog i utvärderingen hade 12 % inte formell behörighet i modersmål och littera-
tur. Inlärningsresultaten i språkkännedom och skrivkompetens hos dessa lärares elever var svagare 
än de genomsnittliga lösningsandelarna för alla sampelelever (skillnaden 5-6 procentenheter). 
Speciallärarna var inte med i den här jämförelsen.

Kunskaperna var på ungefär samma nivå i de olika delarna av landet. De regionala skillnaderna var 
små. Skillnaderna på skolnivå var små, i skrivkompetens en aning större än i språkkännedom där 6  % 
av variationen i inlärningsresultat förklarades med skillnader på skolnivå (i skrivkompetens 9 %).

Vad inlärningsresultaten beträffar fanns det stora skillnader mellan dem som sökte till gymnasiet 
och dem som sökte till yrkesutbildning. Inlärningsresultaten hos dem som sökte till gymnasiet 
var klart bättre än hos dem som sökte till yrkesutbildning både för pojkar och fl ickor.

Elevernas inställning till undervisningsämnet var i genomsnitt neutral. Flickorna upplevde att ämnet 
var nyttigare än pojkarna och de tyckte också mer om att studera modersmålet än pojkarna. Värt 
att notera är att de som sökt till yrkesutbildning inte litade på sina egna kunskaper i modersmål 
och litteratur i lika hög grad som de som sökte till gymnasiet och de upplevde inte heller ämnet lika 
nyttigt. Dessutom klarade sig de pojkar som litade på samma sätt på sina kunskaper som fl ickorna 
sämre i såväl språkkännedom som skrivkompetens.
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Korrelationen mellan bakgrundsfaktorerna och inlärningsresultaten var närmast små eller måttliga. 
Det fanns ett klart samband mellan inlärningsresultaten och förtroendet för de egna kunskaperna, 
liksom mellan inlärningsresultaten och att eleven upplever att ämnet och att studierna i det är nyttiga. 
Också att eleverna regelbundet gjorde sina läxor, läsning på fritiden, föräldrarnas utbildningsbak-
grund (studentexamen) samt intresse för barnets skolarbete korrelerade med inlärningsresultaten.

Utgående från inlärningsresultaten i utvärderingen verkar det som om skrivkompetens och språk-
kännedom hade något större betydelse i fl ickornas skolvitsord än i pojkarnas. Resultaten visade att 
fl ickor och pojkar inte hade fått vitsord på samma grunder. 

Den genomsnittliga lösningsandelen i den digitala utvärderingen var 51 procent av det maximala 
poängantalet i uppgifterna i språkkännedom och 57 procent i uppgifterna i skrivkompetens. Flickornas 
resultat i språkkännedom var 6 och pojkarnas 5 procentenheter lägre än resultaten i pappersutvär-
deringen. Skillnaderna var störst inom tyngdpunktsområdet Standardspråkets normer, inom vilket 
fl ickornas resultat var 8 och pojkarnas 6 procentenheter lägre än resultaten i pappersutvärderingen. 
Resultaten i skrivkompetens var genomgående 3 procentenheter lägre än resultaten i pappersut-
värderingen. Resultaten i behärskningen av standardspråkets normer i skrivuppgifterna var för 
fl ickornas del 6 och för pojkarnas del 2 procentenheter lägre än i utvärderingens pappersversion. 

Jämfört med resultaten i språkkännedom och skrivkompetens i pappersversionen av utvärderingen 
var det färre fl ickor i den digitala utvärderingen som uppnådde de högre och medelhöga poängan-
talen och de fi ck de lägsta resultaten var också fl er. Bland pojkarna igen var det nästan lika många 
som uppnådde de högsta poängantalen men det var färre som hade medelmåttig kunskaper och 
fl er som hade svaga kunskaper än i pappersversionen.

Bland RFV-områdena var skillnaden i resultat störst mellan pappersutvärderingen och den digitala 
utvärderingen i Östra Finland för såväl fl ickor som pojkar. Särskilt i skrivkompetens var resulta-
ten för det RFV-område som hörde till täten i pappersversionen i den digitala utvärderingen det 
svagaste: pojkarnas resultat i Östra Finland var ca 10 och fl ickornas ca 8 procentenheter lägre än i 
pappersutvärderingen (i språkkännedom ca 7 procentenheter lägre). 

Nivån på och tillgängligheten till informations- och kommunikationsteknisk utrustning varierade 
mycket i såväl pappersversionens som den digitala versionens sampelskolor, så skolorna kan inte 
nödvändigtvis jämna ut de skillnader som uppstår på grund av olika utrustningsnivå i hemmen. 
De sampelskolors lärare som deltog i utvärderingen använde informations- och kommunikations-
teknik på lektionerna närmast för att skaffa information samt för att bearbeta och fi nslipa texter.

Språkkännedom undervisades enligt lärarna vanligen med hjälp av läro- och arbetsböcker, samt 
genom att diskutera, skriva och forska. Enligt både lärare och elever var det vanligaste undervis-
ningsinnehållet i språkkännedom i de högre klasserna grammatikens grundbegrepp, utvecklandet 
av menings- och satsbyggnad i skrivet språk, rättstavningspraxis. Enligt både lärarnas och elevernas 
uppfattningar övade man oftast skrivkompetens i de högre klasserna genom att eleverna skrev 
texter som de sedan fi ck ett vitsord på av läraren och enligt lärarna fi ck de också skriftlig respons 
på sina färdiga texter. Enligt lärarnas uppfattningar var det också vanligt att planera och göra utkast 
samt att skriva i olika textgenrer.
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På basis av utvärderingen föreslås att studierna och läromedlen i undervisningsämnet utvecklas så att 
fl er elever skulle uppleva undervisningsämnet, skrivkompetensen samt studierna i språkkännedom 
som nyttiga, betydelsefulla och som en del av sin egen värld. I studierna i skrivkompetens är det 
skäl att förutom individuellt skrivande betona skrivsituationer som förutsätter interaktion och att 
skriva tillsammans. Eleverna måste garanteras likvärdiga möjligheter till att använda informations- 
och kommunikationsteknik i olika delar av landet, i olika kommuntyper och i alla skolor. Sett till 
elevens lärande är det viktigt att hålla fast vid de formella anställningskraven i rekryteringen av 
lärare i modersmål och litteratur. Under sina studier har eleverna rätt att få en realistisk uppfattning 
om sina egna kunskaper och färdigheter samt att särskilt i slutskedet få vitsord på samma grunder 
oavsett kön, lärare eller skola.




