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Svenska språket är det ena av Finlands två 
nationalspråk och lärokursen i svenska och 
litteratur undervisas i samma omfattning och med 

samma mål och innehåll som lärokursen finska och litteratur, 
dock med vissa mindre avvikelser som beror på språkliga och 
kulturella särdrag. Läroämnets centrala kulturbärande uppdrag 
i de svenska skolorna i Finland är även viktigt att betona. 

I årskurserna 7–9 är det speciella uppdraget för undervisningen 
att stödja eleverna i att utveckla allt mer mångsidig 
kompetens i att lära sig och kommunicera och att utveckla 
en bredare kompetens i multilitteracitet. Eleverna utvecklar 
och breddar sin språkliga medvetenhet, sin textvärld och 
sin kulturella kompetens. Inom undervisningen handleder 
man eleverna att anpassa sitt språkbruk till situationen och 
att uttrycka sig och kommunicera i olika kontexter. Även 
språkliga och kommunikativa färdigheter som behövs i de 
fortsatta studierna och i arbetslivet ligger i fokus. Inom 
litteraturundervisningen sporrar man eleverna till mångsidiga 
läsupplevelser.

Utdrag ur Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen (LP 2014)
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Bakgrund och syfte
Förmågan att läsa och skriva, kommunicera och aktivt kunna delta i och 
tolka omvärlden utvecklas redan från de tidiga åren i individens liv och 
fortsätter i bästa falla att utvecklas kumulativt genom skolåren. Inom 
ramen för utbildningssystemet utgör slutet av den grundläggande 
utbildningen en avgörande milstolpe. 

De nationella utvärderingarna av lärresultat i Finland som genomförs 
i slutet av årskurs 9 har som syfte att fånga upp den allmänna nivån 
på kunnandet och ge en bild av hur väl eleverna uppnått målen för 
undervisningen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen (LP 2014) när de går ut den grundläggande utbildningen. 

I fokus i de nationella utvärderingarna av lärresultat i Finland står inte 
de enskilda eleverna eller skolorna, utan frågan om hur välfungerande 
och jämlikt vårt utbildningssystem är: 

Hur väl har alla elever, i olika sorters 
skolor på olika håll i landet, med olika 
förutsättningar och resurser uppnått målen 
för den grundläggande utbildningen?   
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Utvärderingen av lärresultat i svenska och litteratur genomfördes 
våren 2019 i 15 svenskspråkiga skolor i Finland. Sammanlagt 927 elever 
som hade nästan nio år av grundläggande utbildning bakom sig deltog 
i utvärderingen. Samtidigt med den svenskspråkiga utvärderingen 
genomfördes en parallell utvärdering i de finskspråkiga skolorna.  

Utvärderingen genomfördes på en digital plattform. Fokus låg på 
tre delområden: att tolka texter (läsa), att producera texter (skriva) 
och språkkännedom (språkriktighet, kunskap om språk och språklig 
medvetenhet). Delområdet att producera texter kartlades mer utförligt, 
och presenteras både i den nationella rapporten Svenska och litteratur 
i slutet av årskurs 9 och i den separata tvåspråkiga artikelsamlingen Jag 
skriver, alltså tänker jag som finns på NCU:s webbplats.  

Utvärderingen var den sjunde nationella utvärderingen av lärresultat 
i läroämnet modersmål och litteratur som genomförts i årskurs 9 
sedan. Från och med 2014 kallas lärokursen som står i fokus svenska 
och litteratur.

Resultaten av utvärderingen presenteras 
utförligt i en rapport och artikelsamling på NCU:s 
webbplats www.karvi.fi. I rapporten berättas 
också exakt hur utvärderingen genomfördes. 
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Frågor
• 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 jäm-
lika lärresultat i svenska och litteratur?  

• Finns det samband mellan lärresultaten och olika bakgrundsfak-
torer som region, kön, språkbakgrund och intresse för studierna?   

• Hur har elevernas kunnande och deras läs- och medievanor utveck-
lats under 2000-talet?

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

Utvärderingen genom-
fördes på NCU:s digitala 
plattform i två delar un-
der våren 2019. Bilden 
visar plattformens start-
sida på den andra utvär-
deringsdagen. 

”Ett enkelt system, jag som 
elev förstår vad som ska 
göras, hur det ska göras 
och vad ni är ute efter.” 

Elev i åk 9 
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Sampelbaserad utvärdering

15 skolor

927 elever

=
ca 28 % av 
niondeklassarna 
i Svenskfinland 
2018–19

Bakgrundsinformation 
insamlades med enkäter till 

eleverna, lärarna och rektorerna. 
Informationen möjliggjorde 

djupare analyser av resultaten. 
Enkäterna gav också värdefull 

information om 
bl.a. elevernas inställning 

till studierna och om 
undervisningen i skolorna. 

Osaamiseen yhteydessä olevat tekijät 
Sukupuolten välinen osaamisero oli selvä ja samansuuntainen suomen kielen ja kirjallisuuden 
kaikilla sisältöalueilla. Osaamisero oli tyttöjen hyväksi keskimäärin yhden kouluarvosanan verran.  

VISUAALISTUS: Suurimmat sukupuolten väliset osaamisen erot olivat kirjoittamisessa noin 
arvosanan verran. Kielitiedossa ja kirjallisuuden tulkinnassa ero oli 0,8 arvosanaa, ja mediatekstien 
tulkinnassa sisältöalueista pienin eli 0,6 arvosanaa. 

 

 

 

 

 

 

 

Vähintään arvosanaa 8 vastaavaan tulokseen ylsi tytöistä 18–31 prosenttiyksikköä enemmän 
oppilaita kuin pojista. 

Sisältöalue Vähintään arvosanaa 8 
vastaava taso, tytöt 

Vähintään arvosanaa 8 
vastaava taso, pojat 

Mediatekstien 
tulkitseminen 57 % 39 % 

Kirjallisuuden 
tulkitseminen 66 % 36 % 

Tekstien tuottaminen 
(kantaa ottava & 
pohtiva teksti) 

64 % 
62 % 

33 % 
33 % 

Kielitieto 60 % 34 % 

AVI-alueiden selitysosuus tuloksista oli vain prosentin verran, kun taas sukupuolen ja AVI-alueen 
yhteinen selitysosuus oli kirjoittamisessa 17 %, kirjallisuudessa 13 % ja kielitiedossa 11 %.  

Sisältöalue Sukupuolen ja AVI-alueen 
selitysosuus yhteensä 

Mediatekstien tulkitseminen (S2) 6 % 
Kirjallisuuden tulkitseminen (S2) 13 % 
Tekstien tuottaminen (S3) 17 % 
Kielitieto (S4) 11 % 
Kokonaistulos 16 % 

Nytt i utvärderingen var 
den digitala plattformens 

logginformation som 
visade elevernas 

tidsanvändning och 
ordantal i uppgifterna. 
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Fokus i utvärderingen
I läroplansgrunderna (LP 2014) finns en stark betoning på att språk och 
texter inte ska behandlas lösryckta utan förankrade i olika kommuni-
kationssituationer och kontexter. Tyngdpunkten ligger på språk i bruk 
och användningen av olika medel i specifika texter och sammanhang. 
Denna språksyn framträder i läroplansgrunderna för svenska och litte-
ratur som helhet, och i de fyra innehållsområdena att kommunicera, 
att tolka texter, att producera texter och att förstå, språk, litteratur 
och kultur. 

Uppgifterna och texterna i utvärderingen tog fasta på elevens egen 
aktivitet, på autenticitet och meningsfullhet, på tanken om språk och 
texter i kommunikationssituationer, multilitteracitet och den vidgade 
synen på texter. Texter är inte enbart skrivna texter utan kan också 
omfatta bilder, ljud och andra modaliteter och medel. 
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Även om syftet med utvärderingen var att ge en bild av elevernas kun-
nande i svenska och litteratur i slutskedet av den grundläggande ut-
bildningen kan en enskild utvärdering omöjligt mäta allt som ingår i 
läroplansgrunderna. För denna utvärdering i svenska och litteratur kon-
struerades uppgifter som låter sig grupperas i följande delområden: 

• Att tolka texter (läskompetens): analys, tolkning och 
begreppskunskap med fokus på medie- och multimodala 
texter och skönlitteratur

• Att producera texter (skrivkompetens): produktion av 
en argumenterande text och en förklarande text, och 
förmåga att reflektera över skrivandet

• Språkkännedom: språklig medvetenhet, språkkunskap 
och språkriktighet.
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Resultatet i sin helhet
Till skillnad från ämnen som engelska och matematik aktualiseras 
könsskillnaden alltid när det gäller läs- och skrivfärdigheterna i 
svenska språket: flickorna går ut grundskolan med starkare läs- och 
skrivfärdigheter än pojkarna.

Genomsnittet i hela utvärderingen var 7,9 på skolskalan 4–10. Flickornas 
resultat var 8,3 och pojkarnas 7,5. Över vitsordsnivån åtta nådde 
sammanlagt 55 % av flickorna och 34 % av pojkarna. 

Resultatet var jämnt mellan regionerna Södra Finland, Västra och Inre 
Finland och Sydvästra Finland, men inom regionerna fanns det rätt 
stora skillnader. Könsskillnaden varierade också mellan skolorna, och 
det fanns skolor där klyftan var mycket liten. 

Samtidigt genomfördes en motsvarande 
utvärdering i de finska skolorna. De 
svenskspråkiga eleverna presterade 
lika bra som de finskspråkiga eleverna 
i ett antal gemensamma uppgifter. 
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De procentuella andelarna elever som uppnådde de olika vits-
ordsnivåerna 4–10 i hela utvärderingen. Fokus på kön, region och 
kommunens svensk hetsgrad. 

När det gäller flickornas och pojkarnas resultat visar figuren tydligt 
att flickorna i alla regioner dominerar bland de starkare resultaten. 
Bland pojkgrupperna sticker framför allt kommunerna med över 66 % 
svenskspråkiga ut i Västra och Inre Finland där andelen pojkar med ett 
resultat på under 6− är hela 32 %. Det innebär var tredje pojke. Samtidigt 
är det också viktigt att notera att det finns elever som presterat på alla 
nivåer inom varje elevgrupp i figuren. 



12

Att tolka texter (läskompetens)
Uppgifterna i delområdet att tolka texter omfattade olika slags texter i enlighet med 
det vidgade textbegreppet och tanken om multilitteracitet. Det innebär att en text kan 
vara skriven, men också fungera genom andra modaliteter, som till exempel bild och ljud. 
Texter är inte enbart traditionella skrivna texter såsom artiklar, noveller och romaner 
utan även texter med bilder, ljudinspelningar, audiovisuella medier och medier där olika 
modaliteter (t.ex. ord, bild, ljud) skapar betydelser i samverkan. Uppgifterna i läsförståelse 
var anknutna till fem olika material: ett romanutdrag, en dikt, ett bokomslag (fram- och 
bakpärm), en webbdiskussion och en radiodebatt.

Med tanke på diskussionen som i allmänheten förs om falska nyheter och behovet av 
källkritisk förmåga kan man säga att en del av eleverna hade svårigheter med denna 
färdighet.     

Även om en majoritet av eleverna klarade av uppgifter där de skulle ringa in en åsikt för, 
en åsikt mot, en neutral ståndpunkt eller identifiera en motivering för en åsikt, så fanns 
det tydligt en andel elever för vilka detta var svårt.

Inom delområdet att tolka texter fanns en del uppgifter som krävde förmåga att läsa på 
ett djupare plan och förstå sammanhang och helheter. En del elever fastnade i sin läsning 
på ett ytligare och konkret plan. Att kunna analysera och tolka text, identifiera vad som 
är relevant, och dessutom kunna formulera sin tolkning i skrift ser ut att vara mycket 
svårt för en del av eleverna, även om det är eftersträvansvärda mål i undervisningen.  

I utvärderingen försökte man skapa en bredd i texturvalet och 
modaliteterna och på det sättet vidga möjligheterna att fånga 
upp något av vad det innebär att läsa i dagens värld. 



13

Inom delområdet att tolka texter framgick samma mönster i resultatet 
som i utvärderingen överlag: flickorna var genomgående starkare än 
pojkarna, och flickorna i mer urbana miljöer presterade klart bättre i 
förhållande till pojkarna på landsbygden. 

Över gränsen för resultatnivån åtta nådde 63 % av flickorna och 36 % av 
pojkarna. För pojkarnas del var andelen prestationer under 6− hela 25 
% till skillnad från flickornas andel på 8 %. Inom delområdet presterade 
pojkarna i städerna i Södra Finland förhållandevis väl i förhållande till 
de övriga pojkgrupperna. Denna pojkgrupp hade också en positivare 
inställning till studierna än de övriga pojkgrupperna. 

Den förhållandevis stora skillnaden i resultatet i läsning mellan flickor 
och pojkar i de svenskspråkiga skolorna (och i Finland överlag) är en sak 
som är viktig att uppmärksamma på olika sätt i läs- och skrivfrämjande 
satsningar. Det att skillnaden i resultatet mellan fickor och pojkar är 
ännu större i skrivande än i läsning visar att det är viktigt att kombinera 
läs- och skrivaktiviteter. 

Också kommande undersökningar och utvärderingar bör fortsätta 
fokusera på könsskillnaden inte minst för att resultatet i slutet av 
årskurs 9 inte tyder på att klyftan skulle ha förändrats trots de åtgärder 
som vidtagits under de senaste åren.  

Varför är skillnaden mellan flickornas 
och pojkarnas resultat i att läsa och 
skriva i detta läroämne så stor, men 
inte t.ex. i engelska och matematik? 
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Att producera texter 
(skrivkompetens)
När det gäller förmågan att skriva en argumenterande text (insändare) 
är det uppenbart att många svagare skribenter skulle behöva tydliga 
anvisningar för hur man för fram ett ärende, beaktar läsaren, en viss 
kontext, och en målgrupp: det vill säga genremedvetet skrivande. 
Resultatet i skrivuppgifterna visar att det också är viktigt att stödja och 
utveckla elevernas förmåga att uttrycka sina åsikter och motiveringar 
sakligt och övertygande. Det är viktigt inte minst med tanke på elevernas 
möjligheter att påverka och vara delaktiga i samhället.   

Könsskillnaden var störst i detta delområde: flickornas genomsnitt var 
8,3 och pojkarnas 7,4. Över vitsordsnivån åtta nådde 58 % av flickorna 
och 30 % av pojkarna. Under resultatnivån 6− placerade sig 30 % av 
pojkarna och 13 % av flickorna. Pojkarnas resultat är tydligt polariserat.

I utvärderingen fick eleverna också själva reflektera över sitt skrivande. 
Medan en del elever njuter av att skriva och formulera sig väl finns det 
andra elever som har mycket svårt att få fram ord och uttrycka sina 
tankar. 

Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas 
resultat har varit större i skrivning än i läsning 
i de senaste utvärderingarna.   
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Elevernas reflektioner kring sitt skrivande visade på en mångfald av 
känslor bakom skrivandet. Eleverna berättade om många olika slags 
orsaker till, varför skrivandet antingen löper trögt eller i flow som de 
själva uttryckte det. Eftersom förmågan att reflektera över sitt eget 
lärande är central i LP 2014, finns det antagligen mycket eleverna själva, 
men också lärarna i sin undervisning kunde ha nytta av genom att låta 
eleverna mer aktivt reflektera över sitt skrivande. 

Medan många av de svagaste skribenterna satt fast i provsituationen 
och hade stor möda med att få ihop ett tillräckligt teckenantal, hade 
de starkaste skribenterna en förmåga att fundera på mer avancerade 
strategier och val av språkliga och stilistiska medel för sina texter.

I skrivuppgifterna presterade eleverna i Västra och Inre Finland rätt väl 
i förhållande till de övriga elevgrupperna. 

Det finns elever som har dåligt 
självförtroende, en negativ självbild och som 
skulle ha behövt mer stöd i sin utveckling 
i grundskolan. Andra elever skriver i flow-
tillstånd. Men också bland de svagaste 
finns det elever som gillar att skriva.

Utvärderingen rekommenderar ett lyft 
för skrivandet och en mer målmedveten 
och lustfylld syn på skrivandet hela vägen 
genom de nio åren i grundskolan. 
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Eleverna hade mycket tankar och 
känslor kring sitt skrivande

”Enligt mig är jag en ganska 
dålig skribent, jag är inte så 
klipsk varken är jag så kreativ 
men jag försöker och för det 
mesta går det dåligt men det 
är lugnt för jag har inte så 
stora förväntningar. Oftast 
när jag skriver en text slutar 
mina tankar att rulla och jag 
kommer inte på någonting 
att skriva.”

”Personligen är jag aldrig 
riktigt nöjd med vad jag 
har skrivit, trots att det 
kanske inte ens är så dåligt 
egentligen. Jag har alltid 
varit självkritisk och upplever 
alltid att jag skulle ha kunnat 
prestera bättre.”
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Språkkännedom
I delområdet språkkännedom var resultatet aningen jämnare än i de 
övriga delområdena. Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas resultat 
var 0,6 vitsordsenheter, vilket är mindre än 0,8 i att tolka texter och 0,9 
i att producera texter. Över resultatnivån åtta nådde 52 % av flickorna 
och 33 % av pojkarna.

Eleverna var allmänt taget rätt bra på uppgifter som mätte allmän 
språkkunskap och språklig medvetenhet. Även om den traditionella 
grammatikens roll inte är lika tydlig som tidigare i LP 2014, är det viktigt 
att eleverna får en grundläggande förståelse för svenska språkets 
enskilda byggstenar och funktioner. 

Användningen av prepositioner är svår för många elever. Förmågan att 
identifiera och särskilja ord med olika valörer, neutrala ord, värdeladdade 
ord, känsloladdade ord är också svår för många elever. Det fanns också 
vissa brister i kunskaperna om språkförhållandena i Svenskfinland. 

Känslan för rätt och fel var allmänt 
taget hyfsad, men det finns tydligt 
elever som är osäkra. Det var lätt för 
de flesta att bilda ett verb, adjektiv och 
sammansatt ord av ett substantiv.
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Klyftan mellan pojkar och 
flickor vidgas tydligt från 
skolstarten till slutet av 
grundskolan 

Klyftan vidgas under de nio åren – vad beror 
det på?  
 

I utvärderingen i åk 9 jämfördes skillnaden mellan flickornas och poj-
karnas resultat med läget vid skolstarten i NCU:s longitudinella utvär-
dering som följer upp elevernas lärande från åk 1 framåt. Genomsnittet 
i jämförelsen är 500 poäng som i PISA-undersökningarna. Resultatet 
gäller uppgifter i läroämnet modersmål och litteratur. 

Slutet av grundskolan åk 9 
Skillnaden 72 poäng 

(534 /462)

Skolstarten åk 1
Skillnaden 9 poäng

(504 / 495)
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Kan resultaten förklaras? 
Resultatet visar att elevernas språkmiljö eller graden av svenska i 
närmiljön inte direkt ger utslag i svagare eller starkare lärresultat. Bakom 
resultaten finns andra faktorer. Elevernas inställning till studierna och 
deras motivation och intresse för innehållet i svenska och litteratur var 
den faktor som hade det allra tydligaste sambandet med resultaten i 
utvärderingen. 

I analysen av samband mellan resultatet och olika bakgrundsvariabler 
framgick bland annat att de elever som siktade på gymnasiestudier 
hade ett starkare resultat än de elever som siktade på yrkesstudier. 
Det framgick också att vårdnadshavarnas utbildningsnivå hade ett 
samband med resultatet: en högre utbildningsnivå gav utslag i ett 
starkare resultat. De elever som fått stöd- eller specialundervisning 
för läs- och skrivsvårigheter hade ett svagare resultat än de övriga 
eleverna.   

Inställning till studierna, som hade ett starkt samband med resultaten, 
gällde elevernas upplevelse av att tycka om, behärska och ha nytta av 
ämnet. Också inställningen till skrivande hade ett tydligt samband med 
resultatet. Ju positivare inställning, desto bättre resultat. Det framgick 
också tydliga samband mellan ett starkare resultat och mer tidnings- 
och bokläsning och biblioteksbesök. 

Sambanden är tydliga, men orsakssambanden 
är komplexa.  
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Tydliga samband mellan resultatet 
och…

Läsintresset 
(bokläsning, 

bibilioteksbesök)Vårdnadshavarnas 
utbildningsnivå

Fortsatta studieplaner 
(gymnasie- och 
yrkesutbildning)

Inställningen till  
studierna i svenska  
och litteratur (gilla, 
behärska, uppleva  

nytta)

Motivationsfaktorn: 
flickorna presterade 

delvis bättre än pojkarna 
för att de satsade 

mer på uppgifterna

Läs- och 
skrivsvårigheter
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Flickorna engagerade sig mer än pojkarna: de 
ägnade mer tid åt uppgifterna och skrev längre 

texter. Syns den här skillnaden också under 
lektionerna i svenska och litteratur?  
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Läsning lönar sig
En aning över hälften (53 %) av niondeklassarna uppger att de aldrig läser andra böcker än 
läroböcker på fritiden. En tredjedel (33 %) läser i genomsnitt en bok per månad. Antalet 
storläsare är mycket litet. I ljuset av utvärderingen av lärresultat är den intressanta frågan 
om de som läser mer böcker möjligtvis presterat bättre i utvärderingen. Följande figur 
ger ett svar:  

Figuren visar rätt tydligt att de som läser mer böcker (andra än läroböcker) på fritiden har 
presterat bättre i utvärderingen. Resultaten är konsekvent stigande ända till gruppen som 
läser tre böcker per månad, och lite lägre för gruppen som angett att de läser fyra böcker 
eller mer. När det gäller gruppen fyra eller mera är de exakta siffrorna aningen mindre till-
förlitliga eftersom elevantalet i gruppen är väldigt litet. De elever som angett att de inte 
läser en enda bok per månad har det svagaste resultatet på varje delområde. Skillnaden 
mellan denna grupp och gruppen som läser tre böcker per månad är 1,4 vitsordsenheter i 
delområdet att producera texter. I delområdet att tolka texter är skillnaden mellan dessa 
grupper 1,5 vitsordsenheter, och i språkkännedom 1,5 vitsordsenheter.
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Finns det något särskilt i resultaten 
som är värt att lyfta fram? 
Utvärderingen gav ett aningen oväntat resultat i och med att de mer 
svenskspråkiga miljöernas resultat var svagare jämfört med de mer 
finskspråkiga miljöernas resultat. Det handlar om städer i förhållande 
till glesbygd. Det är av allt att döma andra än rent språkliga faktorer 
som påverkar lärresultaten i svenska och litteratur. Det här visar också 
att det gäller att vara försiktig med att dra slutsatser om förhållandet 
mellan till exempel läs- och skrivfärdigheter och språkmiljön på orten 
där en människa bor. 

När det gäller pojkarnas allmänt taget svaga resultat, är det också vik-
tigt att lyfta fram vissa avvikelser: Varför har pojkarna i städerna i Söd-
ra Finland presterat förhållandevis väl och varför har de en aning posi-
tivare inställning till läroämnet än de övriga pojkgrupperna i samplet? 
Hur kommer det sig att klyftan mellan flickornas och pojkarnas resultat 
varierar rätt mycket mellan skolorna? Varför är klyftan mindre i en del 
skolor och större i andra?

En årskull av niondeklassare är mycket heterogen. Varje elevgrupp om-
fattar hela skalan av kunnande från det lägsta till det högsta. Samma 
heterogenitet syns också i elevernas språkanvändning på fritiden, deras 
läsintresse, liksom i deras inställning till studierna i svenska och litteratur. 
Eleverna har väldigt olika inställningar till studierna, till det man gör un-
der lektionerna och föreställningar om vilken nytta man kan ha av ämnet. 
Vet lärarna vad deras elever egentligen har för tankar och känslor kring 
ämnet? Går det att göra något för att skapa en positivare uppfattning 
om detta ämne som enligt resultaten inte är ett favoritämne för många 
elever?   
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Elevernas användning av svenska på 
fritiden
Elevernas svar på frågan: I hur hög grad använder du svenska i följande situationer? Med svenska avsågs inte 
bara svenskt standardspråk, utan också t.ex. svensk dialekt, slang eller eventuellt rikssvenska m.m. N = 850 

 
De elever som använde min-
dre svenska på fritiden hade ett 
aningen svagare resultat än de 
övriga eleverna, men skillnaderna 
var obetydliga, och vittnar om att 
språkförhållandena i Svenskfin-
land är väldigt heterogena och 
att det är svårt att få fram tydli-
ga samband mellan användning-
en av svenska och resultatet. I sin 
helhet visar analyserna i utvär-
deringen att det framför allt är 
andra faktorer än mer svenska på 
fritiden eller i närmiljön som ger 
utslag i bättre lärresultat.  
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Elevernas vitsord i läroämnet modersmål 
och litteratur (svenska)
Genomsnittet för hela elevgrup-
pen var 7,9. Flickornas genom-
snittliga modersmålsvitsord var 
8,4 och pojkarnas var 7,4. Det 
överlägset vanligaste vitsordet 
för flickorna var 9, ett vitsord som 
hela 44 % av alla flickor i samplet 
hade på betyget. För pojkarnas 
del var de vanligaste vitsorden 7 
och 8. 

Korrelationen mellan elevernas 
vitsord och resultat i utvärdering-
en var 0,85, vilket är ett högt kor-
relationsvärde.  

Det fanns en klar samstämmighet mellan elevernas vitsord och 
resultatet i utvärderingen i sin helhet, vilket tyder på att utvärderingen 

fångade upp något centralt i elevernas kunnande. 
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Sammanlagt uppnår 54 % av alla flickor 
minst vitsordsnivån åtta 8 (goda kunskaper) 
i svenska och litteratur. För pojkarnas del är 
andelen 18 %. När det gäller de elever som har 
vitsorden 5 eller 6 är skillnaden tydlig; i denna 
grupp finns endast 3 % av flickorna och hela 24 
% av pojkarna. Alla pojkar ska dock inte dras 
över samma kam när det gäller kunskaperna 
i läroämnet: i toppen finns nästan en 
femtedel (18 %) med vitsorden nio och tio.

Det finns vissa mer eller mindre kroniska 
utmaningar angående den likvärdiga 
bedömningsprincipen. En sådan utmaning 
är att kravnivån på vitsorden i en skola 
delvis hänger ihop med den allmänna 
prestationsnivån i skolan: ju bättre en skola 
presterat i utvärderingen, desto bättre resultat 
har också eleverna med vitsordet åtta i skolan.    

Det finns all anledning att både nationellt 
och lokalt fortsätta utveckla en likvärdigare 
bedömning visar denna utvärdering liksom 
tidigare utvärderingar.  
 



28

Har elevernas lärresultat och 
läsintresse förändrats under 
2000-talet? 
När det gäller bokläsningen är utvecklingen entydig: läsandet av böcker har minskat, och 
det har minskat mer för flickornas del än för pojkarnas del. Andelen elever som läser 
minst en bok (annan än lärobok) har minskat från 67 % år 2005 till 46 % år 2019. För 
flickornas del är minskningen större än för pojkarnas del: Flickornas andel har sjunkit med 
27 % från 85 % till 58 %, medan pojkarnas andel sjunkit med 12 % från 49 % till 37 %.  

I samband med PISA-undersökningarna har det talats om en nedgång i elevernas 
läsförmåga. Nedgången har varit aningen större i de finskspråkiga skolorna än i de 
svenskspråkiga skolorna. I de enskilda uppgifter som mätte läsförståelse i denna 
utvärdering, och som hade använts i tidigare utvärderingar, hade resultatet sjunkit. 

Elevernas inställning till skrivande var aningen mer positiv 2019 jämfört med den 
föregående utvärderingen i årskurs 9 år 2014. 

Även om olika undersökningar visar på en försvagning i läsförståelse, är det uppenbart 
att det också vuxit fram nya kompetenser (och kompetensbehov) under millenniets två 
första decennier. Hur grundligt och omsorgsfullt läser och skriver eleverna på skärm? Hur 
väl läser och skriver eleverna längre texter jämfört med tidigare? Hur väl söker eleverna 
information? Hur väl behärskar eleverna källkritik? Hurdana multimodala presentationer 
gör eleverna idag jämfört med tidigare? Hur kommunicerar eleverna med varandra med 
digitala medel? Och kanske de viktigaste frågorna: Vad kan eleverna idag som de inte 
kunde för 20 år sedan? Och vad borde eleverna kunna idag som de inte behövde kunna 
för 20 år sedan?
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Andelen elever i årskurs 9 som läser minst en bok (annan än lärobok) 
per månad

Läs- och skrivfärdigheterna lever och 
förändras i samverkan med samhälleliga, 
kulturella och teknologiska förändringar. 
Under 2000-talet har digitaliseringen 
skapat omvälvande förändringar i elevernas 
medieanvändning, de sociala mediernas och 
spelindustrins explosionsartade framväxt 
och engelskans allt mer dominerande roll 
i de ungas medieanvändning och vardag.
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Rekommendationer

1. Beakta alltid regional jämlikhet i planeringen av nationel-
la och regionala åtgärder och satsningar så att inte pola-
riseringen inom det svenskspråkiga skolnätet accentueras. 

Utvärderingen visade i synnerhet på rätt stora skillnader i resultatet 
mellan flickorna i mer urbana kommuner och pojkarna i landsbygds-
kommuner. Därför är det viktigt att stödja läs- och skrivfrämjande pro-
jekt med tanke på olika sorters skolmiljöer i Svenskfinland. Lärarnas 
svar tyder på att skolorna har väldigt olika resurser för till exempel 
fortbildning, datorer och specialundervisning, men orsakerna till skill-
naderna är mer komplexa än så.

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. Resultaten i utvärderingen visar på ett klart samband mellan bättre 
lärresultat och en positiv inställning till läsande, skrivande och det man 
gör på lektionerna i svenska och litteratur. Utvärderingen visar också 
att det behövs samarbete mellan skolan och hemmet: elevernas hem-
bakgrund och intressen spelar en roll för lärandet. Lärokursen svenska 
och litteratur har kanske bättre möjligheter än någonsin tidigare att 
fånga upp olika fenomen i den värld av texter som vi lever i och dagli-
gen sysslar med. Frågan är om undervisningen tar fasta på de otaliga 
möjligheter som finns.
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3. Synliggör och konkretisera tanken om progression i lärandet 
i de lokala läroplanerna och i undervisningen. Det finns en 
tanke om progression inbakad i styrdokumenten för hela 

lärstigen ända från småbarnspedagogiken, genom den grundläggande 
utbildningen och vidare till andra stadiets utbildningar. Lärresultaten 
i svenska och litteratur, men också i många andra ämnen är mycket 
ojämna i slutet av den grundläggande utbildningen, och elevernas egna 
texter i denna utvärdering tyder på att en del av eleverna utvecklats 
progressivt genom skolåren, medan andra av olika orsaker stagnerat i 
rätt svaga kunskaper och svag motivation.

4. Utveckla en mer systematisk och långsiktig skrivundervis-
ning inom den grundläggande utbildningen. Niondeklas-
sarnas skrivfärdigheter är mycket ojämna i slutet av den 

grundläggande utbildningen, och det finns en rätt stor andel svaga 
skribenter bland eleverna. Det finns elever som av allt att döma skul-
le ha behövt en mer målmedveten och långsiktig skrivundervisning. 
Elevernas texter kring sitt eget skrivande visar att eleverna har massor 
med tankar och känslor kring skrivandet som borde få komma fram 
som en del av skrivpedagogiken. Skapa redan från de första skolåren 
möjligheter för både lustfyllt och målmedvetet skrivande. Goda läs- 
och skrivfärdigheter är viktiga i många olika sammanhang och yrken, 
och det finns nu elever som går ut årskurs 9 som har mycket svårt att 
uttrycka sig i skrift på ett övertygande sätt.
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Rekommendationer

5. Lyft motivation, attityder, engagemang, känslor och själv-
förtroende högre på agendan i undervisningen i svenska 
och litteratur. Analyserna av sambanden mellan elevernas 

inställning till läroämnet och deras engagemang för uppgifterna i ut-
värderingen visar att flickorna dels presterade bättre än pojkarna för 
att de helt enkelt satsade mer på att skriva och slutföra uppgifter-
na grundligt. Det fanns ett starkt samband mellan engagemanget för 
uppgifterna, inställningen till studierna och läsintresset. Frågan är om 
det svagare engagemanget för olika typer av uppgifter också syns i 
skolans verklighet och om det påverkar den stora skillnaden mellan 
flickornas och pojkarnas vitsord i svenska och litteratur på avgångsbe-
tyget i den grundläggande utbildningen. Skillnader i elevernas självför-
troende märktes tydligt i skrivuppgifterna.

6. Utveckla bättre och mer regelbundna fortbildningsmöjlig-
heter för alla modersmålslärare i Svenskfinland. Lärarnas 
möjligheter att delta i fortbildning varierar en hel del. Mo-

dersmålsforumet som ordnats av Utbildningsstyrelsen och Svenska 
modersmålslärarföreningen rf borde utvecklas så att så många mo-
dersmålslärare och klasslärare, forskare osv. har möjlighet att delta. 
Det behövs ett regelbundet forum (i en eller annan form) där lärare 
från olika regioner, kommuner och skolor kan träffas, diskutera, växla 
erfarenheter och lära sig nytt.
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7. Utveckla det kollegiala samarbetet mellan ämneslärarna 
kring undervisningen av läs- och skrivpraktiker i årskurser-
na 7–9. Utmaningarna är rätt stora i en del kommuner och 

målen i läroplansgrunderna upplevs som höga av flera lärare. Moders-
målsläraren är inte skolans enda person som undervisar i hur man kan 
tolka och producera olika slags texter, därför är det viktigt att försöka 
samarbeta och skapa ett bredare ämnesövergripande samarbete kring 
läs- och skrivpraktikerna i en skola.

8. Fortsätt arbetet med att utveckla en likvärdigare bedöm-
ning i den grundläggande utbildningen. Då kriterierna för 
vitsorden fem, sju, åtta och nio i slutbedömningen i årskurs 

9 tas i bruk inom de närmaste åren, är det viktigt att skapa stödma-
terial och möjlighet för modersmålslärarna att träffas och diskutera 
bedömningen inom ämnet. Det behövs både nationella och regionala 
åtgärder, och träffar mellan lärare som jobbar i olika skolor.
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Rekommendationer

9. Stöd de elever som använder svenska sällan på sin fritid och 
de elever som kanske har en dialekt som sitt starkaste mo-
dersmål att utveckla ett välfungerande skolspråk. Trots att 

andelen svenskspråkiga på orten och elevernas användning av svenska 
på fritiden inte hade ett tydligt samband med resultatet i utvärde-
ringen är det viktigt att elevernas språkbakgrund inte utgör ett hinder 
för framgång i något läroämne. Svårigheterna med skolspråket syntes 
tydligt i de svagare texterna i skrivuppgifterna.

10. Fastna inte i en diskussion kring minskat bokläsande och 
eventuella försvagade läsfärdigheter. Ta fasta på nya 
kompetenser och identifiera kompetensbehov som upp-

stått under de senaste åren i och med den teknologiska utvecklingen. 
Det finns saker eleverna antagligen var bättre på för 20 år sedan, men 
dagens elever kan också sådant som gårdagens elever inte kunde. Det 
är viktigt att undervisningen, liksom bedömningen i skolorna grund-
ligt tar hänsyn till frågan om vad det innebär att läsa och skriva på 
2020-talet.

Varför är det viktigt att både i dag och i 
framtiden kunna läsa och skriva väl?  
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Ändå är ju detta att finna en rimlig 
mening med sitt skrivande själva 
kärnan i konsten att kunna skriva. 

Om man inte kan hitta på något att säga, 
något som någon annan kan förväntas finna 
väsentligt, något som det lönar sig för den 

andre att läsa (i stället för att bli okunnig om 
det eller ta reda på det någon annanstans), 

ja då behöver man ju inte kunna skriva. 

Ulf Telemann, 1989
 
 
 
 
 
 
 
Teleman, U. 1989. Veta och kunna: Om metakunskapens roll vid pro-
duktion av skrift-liga texter. I: Gunnarsson, B-L., Liberg, C. & Wahlén, S. 
(utg.). Skrivande. ASLA 2, 5–29.
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