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Nationella centret för utbildningsutvärdering utvärderade våren 2015 inlärningsresultaten i samiska 
språk bland elever i årskurs 7–9 i den grundläggande utbildningen. Utvärderingen omfattade 
lärokurserna samiska som modersmål och samiska som A-språk (nordsamiska, enaresamiska och 
skoltsamiska). Den nationella utvärderingen genomfördes den 14 april 2015 som en totalundersökning. 
Målet var att alla elever som studerar samiska som sitt modersmål eller som A-språk enligt grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen skulle delta i utvärderingen.

Det var första gången som inlärningsresultaten i samiska utvärderades. Syftet med utvärderingen 
var att producera tillförlitlig information om hur målen i grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen (2004) nås, hur kunskapsnivån ser ut i lärokurserna samiska som 
modersmål och samiska som A-språk och hur jämlikheten i utbildningen förverkligas. I samiska 
som modersmål utvärderades delområdena språkkännedom, läsförståelse, skriftlig och muntlig 
produktion och i samiska som A-språk språkkännedom, läsförståelse, hörförståelse, skriftlig och 
muntlig produktion. I utvärderingsrapporten behandlas även undervisningen i samiska och det 
samiska språkets ställning i den grundläggande utbildningen.

Sammanlagt 77 elever från åtta skolor deltog i utvärderingen. I utvärderingen i samiska som 
modersmål deltog 4 enaresamiska och 33 nordsamiska elever. Ingen elev studerade skoltsamiska 
som modersmål. I utvärderingen i samiska som A-språk deltog 7 elever som studerade enaresamiska, 
4 som läste skoltsamiska och 29 som läste nordsamiska. Elevernas prestationer bedömdes vid 
Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Uppgifterna hade utformats utgående från målen, det centrala innehållet och kriterierna för 
bedömning som fastställs för lärokurserna samiska som modersmål och samiska som A-språk i 
grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Målet var att uppgifterna skulle 
vara varierande, både i fråga om uppgiftstyp och svårighetsgrad. Utvärderingen omfattade olika 
typer av produktions- och alternativuppgifter, till exempel fl ervalsuppgifter och rätt/fel-uppgifter. 
I samiska som modersmål var uppgifterna desamma på enare- och nordsamiska, likaså i samiska 
som A-språk på alla tre samiska språk. 
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Utöver uppgiftshelheterna som var riktade till eleverna genomfördes även bakgrundsenkäter 
bland eleverna, lärarna och rektorerna för att samla in information om bland annat elevernas 
attityder och olika faktorer som påverkar inlärningsresultatet, såsom undervisningsarrangemang 
och undervisningens omfattning. Mer ingående information samlades även in av rektorer och 
lärare genom intervjuer.

Alla skolor och utbildningsanordnare som deltog i utvärderingen delgavs hösten 2015 resultat och 
respons per skola. Skolornas rektorer och lärare i samiska fi ck således information om de egna 
elevernas resultat och attityder till det samiska språket.

I utvärderingen i samiska som modersmål uppnådde eleverna i medeltal 60 procent av provets 
maximipoäng. Den genomsnittliga lösningsfrekvensen var 44 procent i enaresamiska och 62 procent 
i nordsamiska. I bägge språken klarade eleverna de muntliga uppgifterna bäst; i enaresamiska var 
lösningsfrekvensen 83 procent och i nordsamiska 81 procent. De enaresamiska eleverna upplevde 
läsförståelsen som svårast. Där var den genomsnittliga lösningsfrekvensen endast 22 procent. De 
nordsamiska eleverna hade åter svårast med de skriftliga uppgifterna, där de i medeltal uppnådde 
47 procent av det maximala poängantalet.

I utvärderingen i samiska som A-språk var den genomsnittliga lösningsfrekvensen 46 procent. 
Granskat enligt språk klarade sig de nordsamiska eleverna bäst. De uppnådde en lösningsfrekvens 
på 48 procent i hela provet. I enaresamiska var motsvarande procent 45 och i skoltsamiska 31.            
I alla språk klarade eleverna hörförståelseuppgifterna bäst (enaresamiska 65 %, skoltsamiska 58 % 
och nordsamiska 68 %). Det svåraste delområdet för alla var språkkännedom (enaresamiska 32 %, 
skoltsamiska 20 % och nordsamiska 38 %). 

Granskat enligt uppgiftstyp var den genomsnittliga lösningsfrekvensen i alternativuppgifterna 
(65,6 %) cirka 9 procentenheter högre än i produktionsuppgifterna (57,0 %) i samiska som modersmål. 
I samiska som A-språk var den genomsnittliga lösningsfrekvensen i alternativuppgifterna (70,1 %) 
betydligt högre än i produktionsuppgifterna (39,0 %).

Både i utvärderingen i samiska som modersmål och i samiska som A-språk klarade fl ickorna 
såväl provet som helhet som de olika delområdena bättre än pojkarna, med undantag av de 
muntliga uppgifterna i samiska som modersmål. I provet i samiska som modersmål var fl ickornas 
genomsnittliga lösningsfrekvens i hela provet 65 procent och pojkarnas 57 procent. I A-språket var 
motsvarande andelar 52 procent och 39 procent. I de muntliga uppgifterna i samiska som modersmål 
var skillnaden mellan fl ickorna och pojkarna obetydlig. Pojkarna klarade uppgifterna en aning bättre 
än fl ickorna (pojkarna 82 % och fl ickorna 81 %). Störst var skillnaden i läsförståelseuppgifterna, 
där fl ickornas lösningsfrekvens var 18 procentenheter högre än pojkarnas. I samiska som A-språk 
klarade sig fl ickorna bättre inom alla delområden. Skillnaden var störst i de skriftliga uppgifterna, 
där fl ickornas lösningsfrekvens var 24 procentenheter högre än pojkarnas. 

För de elever som hörde till den bästa elevfjärdedelen i samiska som modersmål var lösningsfrekvensen 
i hela provet 78 %, för dem som hörde till den sämsta 38 %. Störst var skillnaden i skriftlig produktion, 
47 procentenheter, och minst i muntlig produktion, 21 procentenheter. För de elever som hörde 
till den bästa elevfjärdedelen i samiska som A-språk var lösningsfrekvensen i hela provet 69 %, för 
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dem som hörde till den sämsta 24 %. Skillnaden var störst i skriftlig produktion, 66 procentenheter, 
och minst i hörförståelse, 30 procentenheter.

I delen som mätte attityder utreddes elevernas åsikter om nyttan av det samiska språket, deras 
inställning till studierna och syn på sig själva som elever i samiska. De attitydpåståenden som 
användes för mätningen var desamma i samiska som modersmål och samiska som A-språk. I 
bägge lärokurserna var elevernas attityder i genomsnitt ganska neutrala. Positivast förhöll de 
sig till påståenden som gällde nyttan av det samiska språket. På en femgradig skala var elevernas 
uppfattning om nyttan av det samiska språket i genomsnitt 3,5 i samiska som modersmål och 3,2 
i samiska som A-språk.

Lärarenkäten besvarades av 16 lärare. Drygt hälften av lärarna (56 %) var behöriga språklärare. 
Sammanlagt 75 % av lärarna undervisade också i andra ämnen än språkämnen, som mest i sex 
andra ämnen. Samiska undervisades i små undervisningsgrupper. Största delen av grupperna 
bestod av 3–5 elever och cirka en femtedel av 1–2 elever. Lärarna ansåg att det är svårt att uppnå 
goda inlärningsresultat främst på grund av det knappa läromedelsutbudet (100 % av lärarna) och 
läromedlens låga kvalitet (93 % av lärarna). Lärarna var ändå mycket motiverade att undervisa i 
samiska och enligt rektorerna även mycket engagerade i sitt arbete. 


