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Webbinariet 1.10.2020

• Kolla att mikrofonen och kameran är avstängda.

• Det går att diskutera och ställa frågor i chatten.

• Vi försöker besvara eventuella frågor efter kaffepausen.

• Använd hashtaggen: #utvärderingsvenska9

• Vi spelar in webbinariet. Det kommer att finnas två veckor på YouTube. 

9.10.2020

2



Program

12.00 Välkomstord, direktör Harri Peltoniemi, NCU

12.10 Presentation av resultaten i utvärderingen

Jan Hellgren & Jukka Marjanen, ledande utvärderingsexperter, NCU

13.00 Kommentar

Gun Oker-Blom, utredare, undervisnings- och kulturministeriet

13.15 Kaffepaus

13.30 Frågor, kommentarer, diskussion

Pamela Granskog, undervisningsråd, UBS

Annette Kronholm-Cederberg, projektledare Skrivande skola, Smlf rf

Carola Sjöblom, biträdande rektor, Sursik skola, Pedersöre

14.15 Sammanfattning
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Utvärderingen i svenska och
litteratur i åk 9 våren 2019



Bakgrund

• Utvärderingen genomfördes i åk 9 

våren 2019

• Eleverna gjorde alla uppgifter på dator

• LP 2014: lärokursen svenska och

litteratur 

Att tolka texter (läsa)

Att producera texter (skriva)

Att förstå, språk, litteratur och

kultur (språkkännedom)
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Bild: Kari Leo



Den sjunde utvärderingen i modersmål och
litteratur sedan år 1999 

• Hur väl når eleverna målen för läroplansgrunderna i svenska och litteratur i slutet

av åk 9? 

• Uppnår elever i olika regioner, skolor och med olika bakgrund jämlika lärresultat i 

svenska och litteratur?  

• Finns det samband mellan lärresultaten och olika bakgrundsfaktorer som t.ex. 

region, kön, språk- och hembakgrund och intresse för studierna?   

• Hur väl kan eleverna utvärdera sina egna skrivfärdigheter och vad har de för uppfattningar om sig själva

som skribenter i slutet av åk 9?

• Hur förhåller sig elevernas vitsord till resultatet i utvärderingen och behandlas eleverna likvärdigt i 

elevbedömningen? 

• Hur har elevernas kunnande och deras läs- och medievanor utvecklats under 2000-talet?  
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Samplet och insamlingen av information

9.10.2020
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927 niondeklassare

15 skolor / 47 skolor

Ca 28 % av alla 

niondeklassare (N~ 3250) 

år 2018–19 

=
Uppgifterna i utvärderingen

+ enkätfrågor till eleverna, 

lärarna och rektorerna

& &

Logginformation via 

den digitala

plattformen

(tidsanvändning och

textlängd)

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxx



De regionala indelningarna

• Tre regioner (RFV-områden): 

• Södra Finland – Sydvästra Finland – Västra och Inre Finland

• Kommunerna indelades enligt andelen svenskspråkiga invånare i tre grupper: 

• Under 33 % svenskspråkiga (städer)

• 33–66 % svenskspråkiga (städer och tätorter)

• Över 66 % svenskspråkiga (landsbygdskommuner)
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Svenska och litteratur  (LP 

2014)

Fokus och texter Färdigheter i LP 2014

Att tolka texter

(läskompetens)

- medietexter och skönlitteratur:

- multimodalitet (text, bild, ljud)

- webbdiskussion

- radiodebatt

- bokomslag

- romanutdrag

- dikt

- Förmåga att identifiera relevanta detaljer, förstå och uppfatta betydelser

och funktioner

- Förmåga att analysera och tolka multimodala och skönlitterära texter

- Förmåga att dra slutsatser

- Tolkning med begrepp

- Förmåga att uppfatta olika betydelsenivåer

- Multilitteracitet

Att producera texter

(skrivkompetens)

Argumenterande text (insändare)

Reflekterande text (utvärdering av det

egna skrivandet)

- Förmåga att uttrycka sig i skrift, strukturera en fungerande text

- Kunna föra fram en åsikt och kunna motivera den

- Ta hänsyn till sammanhang och mottagare

- Beskriva och utvärdera sitt eget skrivande, sina starka och svaga sidor osv. 

Språkkännedom - Allmän språkkunskap, språklig

medvetenhet och språkriktighet

- marknadsföringstext på nätet

Kunskap och förståelse: 

- Allmänt om språk (t.ex. talspråk, skriftspråk)

- Språkbruk i olika sammanhang

- Strukturer och betydelser

- Språknormer (rätt och fel)

- Svenska språket, finlandssvenska språkförhållanden
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Resultaten i utvärderingen

Bild: Kari Leo



Resultatet utifrån genomsnittet 7,9
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Flickorna 8,3 och pojkarna 7,5. 

I svenska och litteratur får vi alltid

tydliga skillnader mellan flickornas

och pojkarnas resultat. 

I läroämnen som engelska och

matematik ser det jämnare ut. 

Varför?  



Elevernas vitsord i svenska och litteratur
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Mycket hög

korrelation

mellan elevernas

vitsord och

resultatet (0,85)



Flickorna och pojkarna

9.10.2020

13

Skolstarten åk 1

Skillnaden 9 poäng
(504 / 495)

Slutet av grundskolan åk 9

Skillnaden 72 poäng
(534 /462)



Mycket små skillnader mellan regionerna
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Södra Finland 8,0

Sydvästra Finland 7,7

Västra och Inre Finland 7,8

Statistiskt sett inga

nämnvärda skillnader



När vi fokuserar på kön och region börjar vi se 
skillnader
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Södra Finland, flickor 8,4

Södra Finland, pojkar 7,8

Sydvästra Finland 7,7

Västra och Inre Finland, flickor 8,4

Västra och Inre Finland, pojkar 7,2

Skillnaderna finns inom

regionerna. 

Särskilt tydligt i Västra 

och Inre Finland 



Städer, tätorter, landsbygdskommuner

Under 33 %, flickor 8,4

Under 33 %, pojkar 7,8

33–66 %, flickor 8,4

33–66 %, pojkar 7,4

Över 66 %, flickor 8,1

Över 66 %, pojkar 7,0
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8,1

8,0

7,6



Hela utvärderingen på skalan 4–10 
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Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas resultat varierar

mellan skolorna

Variationen ungefär mellan 0 och 1,5 på vitsordsskalan

Det fanns t.o.m. en skola där pojkarna presterade bättre än

flickorna. 



Skolornas genomsnitt mellan 7,3 och 8,5
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Elevernas vitsord påverkas av den

allmänna nivån i skolan: det krävs

aningen mera om den allmänna

nivån är högre. 

Är en fullständigt likvärdig

bedömning möjlig?  



Allmänna resultat: över vitsordsnivån 8

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Hela utvärderingen 55 % 34 % 8,3 7,5

Att tolka texter 63 % 36 % 8,3 7,5 25 % under 6-

Att producera texter 58 % 30 % 8,3 7,4 28 % under 6-

Språkkännedom 52 % 33 % 8,2 7,6

9.10.2020

20



Att tolka texter
(läskompetens)



Att tolka texter (läsning)
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Några iakttagelser

Ord, bild, ljud – skillnaderna verkade inte spela någon roll. 

Ungefär en femtedel av eleverna kunde inte identifiera en informationskälla eller

hänvisning till fakta i en debatt. 

Eleverna var bättre på att identifiera enskilda åsikter, men att få grepp om

motiveringar och djupare inställningar var svårare. 

En del elever hade tydliga svårigheter med att fånga upp och sammanfatta det

relevanta i en text. 
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Läsförståelse kräver också skrivfärdigheter: 

Bra omslag på boken, bra text på baksidan och en bra titel

Med färgerna, speciellt rött då det är en av de färger som ögat drar sig snabbare

till. De mindre attraktiva bilderna väcker även uppmärksamhet. De skryter även

med att boken har vunnit journalistpriset.
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Att producera
texter
(skrivkompetens)



Att producera texter (skriva)
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Några iakttagelser

Stora skillnader i textlängden: flickorna presterade delvis bättre för att de satsade

mer på sina texter.

Eleverna kan nog uttrycka åsikter sina argumenterande texter, men motiveringarna

borde utvecklas.

Genremedvetenhet: 

Hur tar man hänsyn till en mottagare? Hur övertygar man läsaren? 

Medvetenhet om hur olika texter fungerar, vad de har för syften, till vem de är

riktade osv.   

De svagaste eleverna har ett rätt svagt språk.
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Enligtmigär jagen ganskadålig
skribent,jagär intesåklipskvarken
är jagsåkreativmen jagförsöker
ochför detmesta gårdetdåligt
mendetär lugntför jaghar inteså
stora förväntningar. Oftastnär jag
skriveren textslutarminatankaratt
rulla ochjagkommer inte på
någontingattskriva. 



Personligenär jagaldrig
riktigtnöjdmedvadjag
harskrivit, trotsattdet
kanske inteensär så
dåligtegentligen. Jaghar
alltidvarit självkritiskoch
uppleveralltidatt jag
skulleha kunnat 
presterabättre.



Språkkännedom



Språkkännedom
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Språkkännedom: några axplock

• Eleverna var rätt bra på att förstå allmänt om dialekter, språkhistoria, tal- och

skriftspråk.

• Osäkerhet beträffande t.ex. prepositioner, neutrala ord, värdeladdade ord

• En del elever hade också svårigheter med de finlandssvenska språkförhållandena
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Finsk- och
svenskspråkiga
skolor



Finsk- och svenskspråkiga skolor
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Svenskspråkiga, flickor 8,1

Finskspråkiga, flickor 8,2

Svenskspråkiga, pojkar 7,5

Finskspråkiga, pojkar 7,6

Genomsnittet 7,9

Statistiskt sett

inga nämnvärda

skillnader. 



Utvecklingen under 2000-
talet

Bild: Hanna Tarkiainen



Läsningen av böcker 2005–2019 
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2005–2019 
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Inga uppenbara

förändringar, 

möjligtvis något

på gång i den

högsta gruppen. 



Små förändringar

• Vi har sett liknande resultat i tidigare utvärderingar och undersökningar

• I enskilda uppgifter i läsförståelse som vi följt med sedan 2005 har resultatet

sjunkit. 

• Elevernas inställning till skrivande är aningen mer positiv 2019 än 2014. 

• De förändrade villkoren för läsande

och skrivande reflektion. Vad innebär det

att läsa och skriva på 2020-talet? 
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Världen förändras, 

hänger läroämnet

(läroämnena) med? 



Kan resultaten förklaras? 

Bild: Kari Leo



Tydliga samband mellan resultatet och…

9.10.2020

40

Fortsatta studieplaner

(gymnasie- och

yrkesutbildning)

Vårdnadshavarnas

utbildningsnivå

Läs- och

skrivsvårigheter

Inställningen till

studierna i svenska

och litteratur (gilla, 

behärska, uppleva

nytta)

Läsintresset

(bokläsning, 

bibilioteksbesök)

Motivationsfaktorn: 

flickorna presterade

delvis bättre än

pojkarna för att de 

satsade mer på

uppgifterna



Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas resultat

I skrivuppgifterna kunde 31 % av skillnaden förklaras med att flickorna helt enkelt

satsade mer på utföra uppgifterna väl. De skrev längre texter. 

Utöver detta kunde 23 % av skillnaderna förklaras med inställningen till studierna, 

ett starkare läsintresse och användningen av svenska på fritiden. 

Det här innebär att 54 % av skillnaden kunde förklaras med engagemanget för 

uppgifterna, läsintresset och användningen av svenska på fritiden. 

9.10.2020
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Ett starkt samband mellan

engagemang, motivation och

intresse. Syns det också i skolan? 

Skulle en del av eleverna prestera

bättre om de var mer motiverade

och engagerade? 

Förklaringsgraden var ännu högre i 

de övriga uppgifterna: 

Engagemanget för uppgiferna 19 

% (tidsanvändningen) och

inställning, intresse och

användning av svenska 55 % = 74 

%. 



Sambandet mellan läsning och resultat
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Några bakgrundsvariabler som hade ett svagt
samband med resultatet
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Användningen av 

svenska på fritiden

(De som använde mer

svenska hade ett 

aningen starkare

resultat)

Användningen av 

digitala redskap i 

undervisningen

Skärmtid



Rekommendationer



Rekommendation 1–3 
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1. Beakta alltid regional jämlikhet i planeringen av nationella och regionala

åtgärder och satsningar så att inte polariseringen inom det svenskspråkiga

skolnätet accentueras. 

2. Satsa på läs- och skrivfrämjande verksamhet som skapar intresse, motivation

och nyfikenhet för läsande, skrivande, kommunikation och språk ända från de 

tidiga åren i barnets liv. 

3. Synliggör och konkretisera tanken om progression i lärandet i de lokala 

läroplanerna och i undervisningen. 



Rekommendation 4–7 
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4. Utveckla en mer systematisk och långsiktig skrivundervisning inom den

grundläggande utbildningen. 

5. Lyft motivation, attityder, engagemang, känslor och självförtroende högre på

agendan i undervisningen i svenska och litteratur.  

6. Utveckla bättre och mer regelbundna fortbildningsmöjligheter för alla 

modersmålslärare i Svenskfinland. 

7. Utveckla det kollegiala samarbetet mellan ämneslärarna kring undervisningen av 

läs- och skrivpraktiker i årskurs 7–9. 



Rekommendation 8–10 
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8. Fortsätt arbetet med att utveckla en likvärdigare bedömning i den

grundläggande utbildningen. 

9. Stöd de elever som använder svenska sällan på sin fritid och de elever som

kanske har en dialekt som sitt starkaste modersmål att utveckla ett 

välfungerande skolspråk. 

10. Fastna inte i en diskussion kring minskat bokläsande och eventuella försvagade

läsfärdigheter. Ta fasta på nya kompetenser och identifiera kompetensbehov

som uppstått under de senaste åren i och med den teknologiska utvecklingen. 



Mera om resultaten i våra två pubikationer: 

Rapporten: 

Svenska och litteratur i slutet av årskurs 9: Resultat av en utvärdering av lärresultat

våren 2019 (länk)

Den tvåspråkiga artikelsamlingen: 

Jag skriver, alltså tänker jag: Perspektiv på skrivpedagogik (länk)
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https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_1820.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/09/KARVI_Artikkelikokoelma_2_2020.pdf


Tack!
Ta gärna kontakt: 
jan.hellgren@karvi.fi


