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SAMMANDRAG

Under våren 2010 utvärderade Utbildningsstyrelsen inlärningsresultaten i modersmål 
och litteratur bland elever i årskurs 9. Syftet med utvärderingen var att få en tillförlitlig 
allmän bild av nivån på kunskaperna i slutet av den grundläggande utbildningen. Prov-
uppgifterna konstruerades i enlighet med målen för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen. I utvärderingen deltog 926 elever från 15 svenskspråkiga skolor. Av delta-
garna var 490 fl ickor och 436 pojkar.            
 Provet innehöll både fl ervalsuppgifter och öppna uppgifter. Uppgifterna var förde-
lade på tre delområden: läsning, litteratur och textkännedom, skrivande samt språkkän-
nedom. I samband med utvärderingen insamlades även information om modersmålsun-
dervisningen från elever, lärare och rektorer. 
 Nivån på niondeklassarnas kunskaper och färdigheter i modersmål och litteratur var 
nöjaktig.1 Eleverna uppnådde i genomsnitt 65 % av det maximala poängtalet. Flickor-
nas kunskaper var goda (72 %) och pojkarnas försvarliga (56 %). Elever som siktade på 
gymnasiestudier uppnådde en genomsnittlig nivå på 71 %, medan resultatet för de elever 
som hade för avsikt att inleda yrkesutbildning var 53 %. Klyftan mellan ytterligheterna – 
de fl ickor som sökt till gymnasiet och de pojkar som sökt till yrkesutbildning – var bety-
dande (32 procentenheter). 
  Bakom de genomsnittliga provresultaten döljer sig en grupp ungdomar med mycket 
varierande kunskaper och färdigheter. Av eleverna uppnådde 44 % goda, berömliga eller 
utmärkta resultat. Svaga resultat hade 12 % av eleverna. Flickorna utmärkte sig särskilt väl 
i skrivuppgifterna, medan skrivandet uttryckligen visade sig vara en stötesten för många 
pojkar. Ungefär var fjärde pojke hade svaga resultat i skrivande och språkkännedom. Var 
femte pojke hade svaga resultat i läsning, litteratur och textkännedom.
  Inga nämnvärda regionala skillnader kunde skönjas inom det svenskspråkiga Finland. 
Både i det före detta Södra Finlands län och Västra Finlands län fanns det både skolor 
och elever med bättre och sämre resultat. Inom Västra Finlands län hade dock klyftan 
mellan pojkarnas och fl ickornas modersmålskunskaper vidgats en aning sedan den före-
gående utvärderingen i årskurs 9 år 2005. 
 När elevernas skrivfärdigheter enbart granskades med tanke på språkriktighet fram-
stod nivån på elevernas texter som mycket ojämn. Skillnader mellan svagare och star-
kare texter framgick på fl era olika plan, inte minst angående rubricering, inledningar, 
styckeindelningar och avslutningar. Även bruket av tempusformer visade sig vara svårt 
för många elever. Angående elevernas kunskaper i litteraturkännedom sticker det fak-
tum ut att så många som ungefär var femte elev (17 %) inte kunde ange namnet på en 
enda svenskspråkig kvinnlig författare.
 Liksom i tidigare utvärderingar gick det att skönja ett glapp mellan elevernas moders-
målsvitsord och deras kunskaper och färdigheter i utvärderingsprovet. Enligt moders-
målsvitsorden var elevernas kunskaper och färdigheter bättre, än vad de var enligt 
elevernas resultat i utvärderingen. Flickornas och pojkarnas modersmålsvitsord och 

1 Med utmärkt nivå avses i denna rapport den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fi ck över        
90 % av det maximala antalet poäng. Med berömlig nivå avses på motsvarande sätt nivån 81–90 %, med god 
nivån 71–80 %, med nöjaktig nivån 61–70 %, med försvarlig nivån 51–60 %, med hjälplig nivån 41–50 % och 
med svag nivån 40 % eller mindre av det maximala antalet poäng. 
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skrivfärdigheter motsvarade inte heller varandra på ett önskvärt sätt. Flickor med vits-
ordet sju skrev aningen bättre än pojkar med vitsordet åtta och fl ickor med vitsordet nio 
skrev lika bra som pojkar med vitsordet tio. 
 I utvärderingen ingick även en särskild uppföljning där modersmålskunskaperna hos 
625 elever i 14 av de 15 skolorna följdes upp mot bakgrund av en tidigare utvärdering i 
årskurs 7 under hösten år 2007. I utvärderingsprovet i årskurs 9 ingick 15 uppgifter som 
samma elever hade ställts inför i början av årskurs 7. I slutet av årskurs 9 klarade eleverna 
av alla dessa uppgifter betydligt bättre än i början av årskurs 7. Förenklat uttryckt går det 
att konstatera att eleverna lär sig saker inom ämnet modersmål och litteratur under sin 
färd från början av årskurs 7 till slutet av årskurs 9. Den genomsnittliga förbättringen 
var 14 procentenheter. De skolor vars resultat i årskurs 7 år 2007 var svagare hade för-
bättrat mera i förhållande till de skolor vars resultat var starkare i årskurs 7. 
 I provet ingick även uppgifter som använts i en utvärdering för elever i årskurs 9 år 
2005. Skillnaderna i niondeklassarnas resultat var obefi ntliga, och det går varken att hävda 
att niondeklassarnas modersmålskunskaper skulle ha förbättrats eller försämrats under 
perioden 2005–2010.  
 Eleverna i de svenskspråkiga skolorna klarade sig sämre än de fi nskspråkiga eleverna 
i de provuppgifter inom delområdet läsning, litteratur och textkännedom som var iden-
tiska i utvärderingarna i modersmål och litteratur och i äidinkieli ja kirjallisuus. Motsva-
rande resultat har framgått i tidigare utvärderingar, senast i undersökningen PISA 2009. 
Skillnaden, och vad den möjligtvis beror på, borde undersökas grundligare.
 Utvärderingen var den femte som Utbildningsstyrelsen genomfört i årskurs 9 sedan år 
1999, och den bekräftar de huvudsakliga tendenser som framkommit i de tidigare utvär-
deringarna. De problemområden som kan lyftas fram utgående från det här utvärde-
ringsprojektet, liksom från de tidigare utvärderingarna är de stora variationerna i elever-
nas kunskaper och färdigheter, skillnaderna mellan fl ickornas och pojkarnas resultat och 
motivation samt bristerna i elevbedömningen.  
 Mot bakgrund av utvärderingens resultat och iakttagelser framförs en rad åtgärdsför-
slag i rapporten. Det är framför allt skäl att öva elevernas grundläggande läs- och skriv-
färdigheter och i mån av möjlighet skapa situationer där skrivandet är sammankopplat 
med elevernas vardagsverklighet och intressen. Det fi nns anledning att betona kommu-
nikativa och kontextuella aspekter av skrivandet. Läromedlen och studierna i läroämnet 
borde utvecklas så att allt fl era elever upplever läroämnet som nyttigt med tanke på var-
dagsliv, fortsatta studier och arbetsliv. Elevernas – i synnerhet pojkarnas – motivation 
att studera modersmål och litteratur är låg, och förutsätter kreativa åtgärder. De elek-
troniska hjälpmedlen ger möjligheter, men skapar samtidigt nya utmaningar. Rapporten 
föreslår även fortsatta åtgärder för att utveckla och förtydliga bedömningen av elever-
nas modersmålskunskaper. 

Ämnesord: den grundläggande utbildningen, modersmål och litteratur, inlärningsresul-
tat, utvärdering, läsning, skrivande, grammatik, bedömning, attityder
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ABSTRACT 

In the spring of  2010, the Finnish National Board of  Education organised an assessment 
of  learning outcomes in mother tongue and literature in the fi nal (9th) grade of  compulsory 
basic education at Swedish-language schools. The purpose of  the assessment was to gain a 
reliable overview of  pupils’ knowledge and skills at the end of  their basic education. Test 
assignments were created for the assessment in accordance with the National Core Curric-
ulum. The assessment involved a sample of  926 pupils from 15 Swedish-language schools. 
 The assessment test included both multiple-choice and open-ended assignments cover-
ing key areas of  language (reading, literature and textual knowledge, writing and linguistic 
knowledge).More specifi c information about mother tongue instruction was gathered from 
pupils, teachers and principals as part of  the assessment. 
 The average level of  knowledge and skills in mother tongue and literature among ninth-
graders turned out to be satisfactory1. On average, pupils solved 65% of  test assignments. 
Average performance levels for girls and boys were good (72%) and moderate (56%), respec-
tively. The success rates, i.e. percentages of  correct answers of  the total score, stood at 71% 
among those applying for general upper secondary education and, on average, at 53% among 
those opting for vocational education and training. There were considerable differences in 
performance between girls applying for general upper secondary education and boys aim-
ing for vocational studies (32 percentage points).
 Distinct differences were also revealed in terms of  performance levels: 44% of  pupils 
achieved good, very good or excellent scores, while 12% scored poorly. On average, writing 
proved to be the strongest competence area among girls and the weakest competence area 
among boys. One in fi ve boys scored poorly in the areas of  reading, literature and textual 
knowledge. Every fourth boy’s writing skills remained at a poor level. Likewise, the linguis-
tic knowledge base also remained poor among one in four boys.
 The results did not reveal any signifi cant regional differences. There were both higher- 
and lower-performing pupils and schools in both the former Provinces of  Southern Fin-
land and Western Finland. In the Province of  Western Finland, differences between girls’ 
and boys’ scores have increased when compared with an equivalent assessment organised in 
2005.
 The assessment revealed problems in pupils’ writing skills in areas such as spelling skills 
and use of  tenses. Many pupils’ abilities to structure and give a title to their text turned out 
to be defi cient. Obvious problems were also revealed in terms of  starting, sequencing and 
ending a text. Many pupils found it diffi cult to justify the arguments presented. The fact that 
one in six pupils (17%) was unable to name a single Swedish-speaking female author sug-
gests defi ciencies in terms of  knowledge of  literature.
 Previous assessments of  learning outcomes in mother tongue and literature have already 
reported the inconsistency between the grades received by pupils on their school reports and 
the levels of  knowledge and skills that they have demonstrated in the assessments. Accord-
ing to mother tongue grades, pupils’ performance has stood at a better level than assessment 

1 For the purposes of  describing the results in this report, very good refers to the average level achieved by 
those pupils who received more than 80% of  the maximum test score. Correspondingly, a good level refers 
to 71–80%, satisfactory to 61–70%, moderate to 51–60%, adequate to 41–50% and poor to 40% or lower 
level of  competence calculated as a percentage of  the maximum test score.
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results would suggest. There were also inconsistencies between the grades received by girls 
and boys and their writing skills. Girls who had received grade 7 on their school reports were 
slightly better at writing than boys who had received grade 8. On average, the writing skills 
among girls awarded grade 9, in turn, were equal to those of  boys who had received grade 
10.2
 The assessment also followed development of  pupils’ learning outcomes from the begin-
ning of  the 7th grade to the end of  the 9th grade. This follow-up study involved 625 pupils 
at 14 schools. At the end of  basic education, the average performance level among those 
involved was 14 percentage points better in the same assignments that they had done in the 
autumn of  the 7th grade. In relative terms, learning outcomes had developed more at those 
schools with lower baseline levels in the 7th grade.
 The test also included assignments used to compare development of  ninth-graders’ per-
formance level with the outcomes of  the equivalent 2005 assessment. Average performance 
had remained at a similar level.
Swedish-speaking pupils’ learning outcomes in the areas of  reading, literature and tex-
tual knowledge were lower than the outcomes achieved by their peers at Finnish-language 
schools. A similar phenomenon was also evident in previous assessments and, most recently, 
in the PISA 2009 survey covering reading skills.
 The current follow-up assessment was the fi fth assessment of  learning outcomes in 
mother tongue and literature organised by the Finnish National Board of  Education. The 
results obtained this time reinforce the key fi ndings from previous assessments: problems 
include signifi cant differences between pupils’ knowledge and skills, differences between 
girls’ and boys’ competence and motivation levels and defi ciencies in pupil assessment.
 Based on the assessment, it is proposed that subject instruction and teaching materials 
be developed more clearly such that an increasing number of  pupils perceive the subject to 
be useful in terms of  their everyday lives, further studies and future careers. It is necessary 
to provide pupils with practice in basic reading and writing skills and to create new types of  
learning situations where learning writing skills, in particular, would be closer to pupils’ inter-
ests and everyday lives. It is imperative to increase effi cient practice in writing, while teaching 
must emphasise both the communicative and contextual factors of  writing. Many boys are 
currently not suffi ciently motivated to study mother tongue and literature, which means that 
there is demand for new creative solutions in terms of  study arrangements. While electronic 
tools provide opportunities, they also create challenges. Based on the results of  the assess-
ment, it is further proposed that measures be taken to develop and specify pupil assessment 
in order to improve its equality. The Finnish National Board of  Education should clearly 
specify regulations governing pupil assessment in mother tongue and literature.

Keywords: basic education, mother tongue and literature, learning outcomes, assessment, 
reading skills, grammar, literature, writing skills, pupil assessment, attitudes

2 Grading scale: 10 excellent, 9 very good, 8 good, 7 satisfactory, 6 moderate, 5 adequate, 4 fail.
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TIIVISTELMÄ 

Opetushallitus järjesti keväällä 2010 äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioin-
nin ruotsinkielisissä kouluissa perusopetuksen 9. luokalla. Arvioinnin tarkoitus oli saada 
luotettava yleiskuva oppilaiden tiedoista ja taidoista perusopetuksen päättövaiheessa. 
Arvioinnin koetehtävät luotiin opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Otospohjai-
seen arviointiin osallistui 926 oppilasta 15 ruotsinkielisessä koulussa. 
 Arviointikoe sisälsi sekä monivalinta- että avotehtäviä, jotka liittyivät keskeiseltä alu-
eelta (lukeminen, kirjallisuus ja tekstitieto, kirjoittaminen ja kielentuntemus).  Arvioin-
nin yhteydessä kerättiin tarkempaa tietoa äidinkielenopetuksesta oppilailta, opettajilta ja 
rehtoreilta.  
 Yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden tiedot ja taidot osoittautuivat keski-
määrin tyydyttäviksi.1 Keskimäärin oppilaat ratkaisivat oikein 65 % kokeen tehtävistä. Tyt-
töjen osaaminen oli tasoltaan hyvää (72 %) ja poikien kohtalaista (56 %). Lukioon pyrki-
villä ratkaisuosuus oli 71 %, ammatilliseen koulutukseen hakeutuvilla keskimäärin 53 %. 
Lukioon pyrkivien tyttöjen ja ammatillisiin opintoihin pyrkivien poikien tulosero oli huo-
mattava (32 prosenttiyksikköä).   
 Näkyville tuli myös selviä tasoeroja. Oppilaista 44 % ylsi hyviin, kiitettäviin tai erin-
omaisiin tuloksiin. Tulostaso jäi heikoksi 12 %:lla oppilaista. Kirjoittaminen osoittautui 
tytöillä keskimäärin vahvimmaksi ja pojilla heikoimmin hallituksi osaamisalueeksi. Joka 
viidennellä pojalla tulokset jäivät heikoiksi lukemisen, kirjallisuuden ja tekstitiedon osa-
alueella. Joka neljännen pojan  kirjoitustaito jäi heikoksi. Myös kielentuntemuksen tieto-
pohja jäi heikoksi pojista joka neljännellä.    
 Mainittavia alueellisia eroja tuloksissa ei tullut esille. Sekä entisen Etelä-Suomen että 
Länsi- Suomen lääneissä oli sekä paremmin että heikommin menestyneitä oppilaita ja 
kouluja. Länsi- Suomen läänissä tyttöjen ja poikien tulosten erot ovat kasvaneet vuonna 
2005 järjestetyn vastaavan arvioinnin tuloksiin verrattuna..  
 Kun oppilaiden kirjoitustaitojen ongelmia tuli näkyville muun muassa oikeinkirjoituk-
sen taidoissa ja aikamuotojen hallinnassa. Monien oppilaiden kyvyt jäsennellä tekstiä ja 
antaa tekstilleen otsikko osoittautuivat puutteellisiksi. Myös tekstin aloittamisessa, jaksot-
telussa ja päättämisessä tuli näkyville ilmeisiä ongelmia. Esitettyjen väitteiden perustele-
minen oli monelle oppilaalle vaikeata. Kirjallisuudentuntemuksen puutteita osoittaa se,  
ettei joka kuudes oppilas (17 %) oppilaista kyennyt nimeämään yhtään ruotsinkielistä 
naiskirjailijaa.   
 Jo aikaisemmissa äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinneissa on rapor-
toitu siitä epäyhtenäisyydestä, joka vallitsee oppilaiden todistuksiin saamien arvosano-
jen ja heidän arvioinnissa osoittamiensa tietojen ja taitojen tason välillä. Äidinkielen 
arvosanojen mukaan oppilaiden osaaminen on ollut paremmalla tasolla kuin arvioin-
nin tulokset osoittavat. Tyttöjen ja poikien saamien arvosanojen ja heidän kirjoitustai-
tojensa välillä on myös epäöjohdonmukaisuutta. Tytöt, jotka olivat saaneet todistukseen 

1 Tulosten tasoa kuvailtaessa tässä raportissa on pidetty erinomaisena tasoa, johon keskimäärin ovat päässeet 
ne oppilaat, jotka ovat saaneet yli 90 % kokeen enimmäispistemäärästä. Kiitettävänä on pidetty vastaavasti 
81–90 %:n tasoa, hyvänä 71–80  %:n tasoa, tyydyttävänä 61–70 %:n tasoa, kohtalaisena 51–60 %:n tasoa, 
välttävänä 41–50 %: n tasoa ja heikkona 40 %: n tai sitä alemman tason osaamista kokeen enimmäispiste-
määrästä laskettuna. 
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arvosanan 7 kirjoittivat hieman paremmin kuin sellaiset pojat, joiden arvosanana oli ollut 
8. Arvosanan 9 saaneet tytöt taas kirjoittivat keskimäärin yhtä hyvin kuin pojat, joilla oli 
ollut arvosanana 10. 
 Arvioinnissa seurattiin myös oppilaiden osaamisen kehittymistä 7. luokan alusta 9. luo-
kan päättövaiheeseen. Seurannassa oli mukana 625 oppilasta 14 koulussa. Mukana olleet 
selvisivät samoista tehtävistä, joika he olivat tehneet 7. luokan syksyllä, keskimäärin 14 
prosenttiyksikköä paremmin perusopetuksen päättövaiheessa. Tulokset olivat kehittyneet 
suhteellisesti enemmän niissä kouluissa, joissa lähtötaso 7. luokalla oli ollut matalampi.  
 Kokeeseen sisältyi myös tehtäviä, joiden avulla verrattiin päättöluokkalaisten tulos-
tason kehittymistä vuoden 2005 vastaavaan arvioinnin tuloksiin. Tulostaso oli pysynyt 
keskimäärin samankaltaisena.  
 Ruotsinkielisten oppilaiden tulokset olivat suomenkielisten koulujen oppilaiden tulok-
sia matalampia lukemisen, kirjallisuuden ja tekstitiedon osa-alueella. Vastaavanlainen 
ilmiö on tullut esille aikaisemmissa arvioinneissa ja viimeksi myös lukutaidon PISA 2009 
-tutkimuksessa.
 Nyt järjestetty seuranta-arviointi oli järjestyksessä viides äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimistulosten arviointi, jonka Opetushallitus on järjestänyt. Tämänkertaiset tulokset 
vahvistavat aikaisempien arviointien esille nostamia keskeisiä havaintoja: ongelmina ovat 
suuret erot oppilaiden tiedoissa ja taidoissa, tyttöjen ja poikien osaamiseen ja motivaa-
tioon liittyvät erot sekä oppilasarvioinnin puutteellisuudet.  
 Arvioinnin tulosten perusteella ehdotetaan, että oppiaineen opetusta ja oppimateriaalia 
kehitettäisiin selvemmin sellaiseksi, että yhä useammat oppilaat kokisivat oppiaineen hyö-
dylliseksi arkielämän, jatko-opintojensa ja tulevan työelämän kannalta. On syytä harjoit-
taa oppilaiden lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja ja luoda uudentyyppisiä oppimis-
tilanteita, joissa erityisesti kirjoittamisen opiskelu olisi lähempänä oppilaiden arkea ja 
harrastuksia. Kirjoittamisen tehokasta harjoittelua on lisättävä ja opetuksessa painotet-
tava niin kirjoittamisen viestinnällisiä kuin kontekstiin liittyviä tekijöitä. Monien  poikien 
motivaatio opiskella äidinkieltä ja kirjallisuutta on nykyisin riittämätön, joten opiskelun 
järjestelyt vaativat uudenlaisia luovia ratkaisuja. Sähköiset apuvälineet antavat mahdol-
lisuuksia, mutta luovat myös haasteita. Arvioinnin tulosten perusteella ehdotetaan myös 
toimenpiteitä oppilasarvioinnin kehittämiseksi ja tarkentamiseksi yhdenvertaisempaan 
suuntaan. Opetushallituksen pitäisi selvästi tarkentaa ja täsmentää äidinkielen ja kirjal-
lisuuden oppilasarviointia koskevia määräyksiä.   

Asiasanat: perusopetus, äidinkieli ja kirjallisuus, oppimistulokset, arviointi, lukutaito, kie-
lioppi, kirjallisuus, kirjoitustaito, oppilasarviointi, asenteet
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1 PRESENTATION AV PROVET OCH ARRANGEMANGEN

Planeringen av utvärderingen

Denna rapport är en redovisning över den utvärdering av inlärningsresultat i moders-
mål och litteratur i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen som Utbildningsstyrelsen 
genomförde under våren 2010. Syftet med utvärderingen var framför allt att få en tillför-
litlig allmän bild av hur de mål som nämns i grunderna för läroplanen uppfylls samt en 
uppfattning om nivån på kunskaperna inom läroämnet modersmål och litteratur i slut-
skedet av den grundläggande utbildningen.
 Utvärderingen genomfördes som del i det utvärderingssystem som fastslagits i lagen 
om grundläggande utbildning. Utgångspunkt i utvärderingen var Grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbildningen 2004. Resultaten av utvärderingen är tänkta att använ-
das bl.a. för att reda ut hur jämlikheten i den grundläggande utbildningen ter sig. I sär-
skilt fokus ligger jämställdheten mellan fl ickor och pojkar och den regionala jämlikhe-
ten. Utvärderingen skall samtidigt fungera som en kartläggning av modersmålsunder-
visningen i slutskedet av den grundläggande utbildningen. Den omfattar information 
som samlats in med hjälp av enkäter riktade till rektorer, lärare och elever. Utvärderingen 
har även ett uppföljande syfte att visa hur kunskaperna och färdigheterna utvecklats hos 
elever från årskurs 7 till årskurs 9. 
 I denna utvärdering, liksom i de tidigare utvärderingar i modersmål och litteratur som 
Utbildningsstyrelsen genomfört, låg tonvikten på centrala kunskaper och färdigheter som 
läsning, litteratur och textkännedom, skrivande och språkkännedom. De uppgifter som 
ingick i utvärderingsprovet var av varierande svårighetsgrad – hela skalan från mycket 
lätta till mycket svåra uppgifter. Då provet planerats och testats hade särskild uppmärk-
samhet ägnats åt att uppgifterna ska ge tillförlitliga och jämförbara resultat. 
 Riktlinjerna för utvärderingen drogs upp av de personer som kallats till sakkunnig-
gruppen för utvärderingen. Sakkunniggruppen för uppföljningsutvärderingen bestod av 
följande medlemmar: Undervisningsrådet Hannu-Pekka Lappalainen och specialplanera-
ren Jan Hellgren vid Utbildningsstyrelsen, universitetslektor Elina Harjunen (Helsingfors 
universitet, tillämpad pedagogik), lektor Liisa Arvonen (Sääksjärven koulu, Lempäälä), 
lektor Heli Hartikainen (Kimpisen koulu, Villmanstrand) samt professor Kari Sallamaa 
(Uleåborgs universitet, litteraturvetenskap). 
 Eftersom utvärderingen var en uppföljning präglades provets sammansättning av 
uppgifter som gav möjlighet att jämföra resultatet med tidigare utvärderingar. Sakkun-
niggruppen beslöt att utvärderingen skulle bestå av uppgifter som tidigare testats och 
använts i samband med utvärderingen av inlärningsresultat i årskurs 7 som genomfördes 
år 2007, samt i samband med utvärderingen i årskurs 9 år 2005. En av uppgifterna hade 
även använts i utvärderingen i årskurs 9 år 2001. Utvärderingen omfattade även en rad 
uppgifter som gjorde det möjligt att jämföra de svenskspråkiga och fi nskspråkiga nion-
deklassarnas modersmålskunskaper.
 Liksom i det motsvarande provet i äidinkieli ja kirjallisuus, hade de svenskspråkiga upp-
gifterna som ingick i utvärderingen huvudsakligen konstruerats av deltagare i tidigare 



12

sakkunniggrupper. I planeringsgruppen för utvärderingen i årskurs 7 år 2007 deltog som 
svenskspråkiga medlemmar specialplanerare Chris Silverström (Utbildningsstyrelsen), 
lektor Christian Ahlbom (Vasa övningsskola, Åbo Akademi) och läraren Malin Höglund-
Snellman (Oxhamns skola, Jakobstad). Uppgiftsförslagen för det svenskspråkiga provet 
i modersmålet togs fram av läraren Malin Höglund-Snellman och lektor Annika Norrbo 
(Ådalens skola, Kronoby). 
 I sakkunniggruppen för utvärderingen i årskurs 9 år 2005 ingick som svenskspråkiga 
medlemmar Christian Ahlbom, lektor Ingegerd Nyström (Helsingfors universitet) och 
specialplanerare Chris Silverström. Som provkonstruktörer för de svenskspråkiga upp-
gifterna anlitades år 2005 lektor Ellinor Hellman och fi l. mag. Chris Nyström. En av 
provuppgifterna härstammade från Krisse Hannéns utvärdering i modersmål och litte-
ratur år 2001.  
 Innan utvärderingarna genomfördes hade alla uppgifter testats i utvalda skolor. Lärare 
hade kommenterat uppgifterna, bedömningskriterierna och tidsåtgången och nödvän-
diga justeringar hade gjorts. De uppgiftsförslag som ingick i den fi nskspråkiga utvärde-
ringen testades på ett motsvarande sätt innan provmaterialet sammanställdes och utvär-
deringen slutligen genomfördes. 
   

Provets uppbyggnad

I och med att en stor del av de elever som deltog i utvärderingen i årskurs 9 också hade 
deltagit i utvärderingen i årskurs 7 år 2007, föll det sig naturligt att pröva elevernas fär-
digheter med motsvarande uppgifter för att utvecklingen av kunskaper och färdighe-
ter från årskurs 7 till årskurs 9 skulle kunna studeras. De uppgifter som kom att ingå i 
det slutliga provet grupperades i tre delområden: läsning, litteratur och textkännedom, skri-
vande och språkkännedom. Delområdena var desamma som i utvärderingarna i årskurs 7 
år 2002 (Silverström 2003), årskurs 9 år 2005 (Silverström 2006) och årskurs 7 år 2007 
(Silverström 2008).
 Eftersom tidigare utvärderingar gett vid handen att i synnerhet elevernas skrivfärdig-
heter var bristfälliga beslöt sakkunniggruppen att denna utvärdering skulle ha en tyngd-
punkt på skrivande. Utifrån utvärderingen i årskurs 9 år 2003, där även skrivandet låg i 
fokus, utarbetades ett material med skrivuppgifter, som eleverna skrev under veckorna 
fyra eller fem i början av vårterminen 2009–2010. Skrivuppgiften gick ut på att eleverna 
skulle välja ett av fyra ämnen och skriva en diskuterande text på 60–80 rader. De fyra 
ämnena var följande: 

Modersmål och litteratur är ett centralt ämne. Är det också viktigt för dig? 
Fundera på vilken nytta du haft av de kunskaper och färdigheter du lärt dig i 
ämnet med tanke på din egen utveckling. Sätt egen rubrik. 

Rekommendera en bok för en vän. Motivera på ett mångsidigt sätt varför din 
vän borde läsa just den boken. Försök övertyga din vän. Sätt egen rubrik. 
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Diskutera teaterns och/eller fi lmens betydelse för dagens ungdom. Sätt egen 
rubrik. 

Fundera på hur språket förenar och skiljer åt människor. Sätt egen rubrik. 

Utvärderingens andra del, utvärderingsprovet, ordnades senare under vårterminen, den 
23.3.2010. I provet ingick 32 uppgifter. Sammanlagt kunde eleverna få 70 poäng. Upp-
gifterna i läsning, litteratur och textkännedom gav totalt 21 poäng, skrivuppgifterna 31 
poäng och uppgifterna i språkkännedom 18 poäng. Med andra ord hörde 30 % av upp-
gifterna till området läsning, litteratur och textkännedom, 44 % till skrivande och 26 % 
till språkkännedom. För de öppna uppgifterna kunde eleverna få 49 poäng och för fl er-
valsuppgifterna 21 poäng. Flervalsuppgifterna hade oftast fyra svarsalternativ, men även 
enstaka uppgifter med fem eller sex alternativ ingick. Även några uppgifter med två svars-
alternativ (rätt eller fel) ingick i provet.
 Många av provuppgifterna anknöt till ett texthäfte. Häftet omfattade följande texter 
eller utdrag ur texter: 

Algbarometern 2009 (material från webbtjänsten för statens miljöförvaltning)
”Arkeologer på skattjakt” (förkortning av Morten Fotel Rendsmarks artikel i 
Illustrerad vetenskap 1/2002)
Haikudikter, skrivna av anonyma elever
Monika Jansson: ”Stranddagbok”, 2000 (ur boken Rosenrött hav)
Tove Jansson: ”Båten och jag” (novell ur samlingen Meddelande. Noveller i urval 
1971–1997)
Edwin Morgan: ”Loch Ness-odjurets sång”
Jukka Pehkonen: ”Hälsningar här uppifrån!” (http://picasaweb.google.com/
maceden)
Tobias Tamelander: ”Algblomningar och eutrofi eringsproblem”, 2000 (ur 
Monika Janssons bok Rosenrött hav)

Inom delområdet läsning, litteratur och textkännedom ingick läsförståelseuppgifter med 
anknytning till olika textgenrer, bl.a. dikter, en novell, faktatexter, diagram och en dag-
bokstext. Dessutom ingick litteraturtolkningsuppgifter och uppgifter som testade genre-
kompetens. Inom delområdet skrivande fanns tre mer omfattande uppgifter. I en upp-
gift skulle eleverna förvandla den ljudhärmande dikten ”Loch Ness-odjurets sång” till en 
mer begriplig text. I en tredje uppgift skulle eleverna skriva ett e-postbrev till turistbyrån 
på Karlö för att be om information inför en klassresa. Samma uppgift ingick i utvärde-
ringen i årskurs 9 år 2005. Då riktade eleverna brevet till Lovisa turistbyrå för att få infor-
mation om en klassresa till Svartholm. Inom delområdet skrivande fanns även en upp-
gift där eleverna skulle skriva en haikudikt. Inom området språkkännedom prövades t.ex. 
elevernas kunskaper om ordklasser, satsdelar och meningsbyggnad. 
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Elevurvalet

Utvärderingen i modersmål och litteratur var sampelbaserad. Utgångspunkten för valet 
av skolorna var regional representativitet. Viktiga kriterier för valet av sampelskolor var 
län och kommuntyp (Det nationella utvärderingssystemet gällande inlärningsresultat 1998, 9). 
Samplet kom att omfatta skolor från det före detta Södra Finlands län och det före detta 
Västra Finlands län, samt skolor från städer, tätorter och landsbygd.
 Under läsåret 2009–2010 fanns det på fastlandet 45 svenskspråkiga skolor som hade 
undervisning i årskurs 7–9. I dessa skolor fanns läsåret 2009–2010 totalt 3 534 elever 
i årskurs 9. Dessa skolor och elever utgjorde den s.k. populationen i utvärderingen (jfr 
tabell 1). Åland hade liksom tidigare valt att stå utanför samplet eftersom läroplanen är 
avvikande där. 

Tabell 1. Population och sampel länsvis.

 Län Population Sampel % av populatio-
nen

Skolor Antal elever Skolor Antal elever

Södra Finlands län 22 1 825 8 404 25 %

Västra Finlands län 22 1 700 7 522 31 %

Uleåborgs län 1 9 0 0 0 %

Totalt 45 3 534 15 926 26 %

Tabell 2. Population och sampel enligt kommuntyp.

Kommuntyp Population Sampel % av populatio-
nen

Skolor Antal elever Skolor Antal elever

Städer 24 1 801 7 404 23 %

Tätorter 9 848 4 172 20 %

Landsbygden 12 885 4 350 40 %

Totalt 45 3 534 15 926 26 %

Av tabellerna 1 och 2 framgår hur populationens och samplets elever fördelade sig på 
län och kommuntyper. I samplet ingick 926 elever från 15 skolor (totalt 490 fl ickor och 
436 pojkar). Dessa elever utgjorde 26 % av de svenskspråkiga eleverna i årskurs 9 läs-
året 2009–2010. I stort sett alla niondeklassare i allmänundervisningen i de utvalda sko-
lorna ingick i samplet. 
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 Av de 15 sampelskolorna ingick 14 också i samplet för utvärderingen i årskurs 7 år 
2007. Av dessa 926 elever skrev 625 elever år 2007 ett specifi kt prov som innehöll en 
rad uppgifter som även användes i utvärderingsprovet i årskurs 9 år 2010. De jämförel-
ser som görs mellan årskurs 7 år 2007 och årskurs 9 år 2010 i denna rapport baserar sig 
i kapitel 4 på dessa 625 elevers resultat, men för övrigt på de siffror som nämns i Chris 
Silverströms rapport över resultatet i årskurs 7 (Silverström 2008). 
 På grund av att alla provdeltagare inte besvarade alla uppgifter i provet eller alla frå-
gor i elevenkäten, uppgår det totala antalet elever i den här rapportens tabeller och fi gu-
rer inte alltid till exakt 926 eller 625. 

Provgenomförandet och bedömningen

Utvärderingens första del, d.v.s. skrivprovet, anordnade skolorna under en valfri dag i 
månadsskiftet januari-februari, under vecka fyra eller fem. Utvärderingens andra del, pro-
vet i modersmål och litteratur hölls samtidigt i alla skolor tisdagen den 23 mars 2010. 
Provet genomfördes under två pass (60 + 120 minuter) så att eleverna först läste texter 
i ett texthäfte. Efter en rast fi ck eleverna sedan göra provuppgifterna, som fanns i ett 
separat uppgiftshäfte. 
 Rektorerna vid de femton sampelskolorna hade första gången fått information om 
skolans medverkan i den nationella utvärderingen via ett brev som Utbildningsstyrelsen 
skickade ut i oktober 2009. I samma brev ingick en enkät riktad till rektorerna. Själva 
utvärderingsmaterialet sändes till skolorna i två försändelser, i mitten av januari och en 
dryg vecka före provtillfället i mars. I materialet för skrivuppgiften ingick rutat pap-
per, skrivuppgifter, bedömningsanvisningar samt anvisningar gällande arrangemangen. 
I materialet för provet i mars ingick text- och uppgiftshäften, samt enkäter till eleverna 
och anvisningar till de lärare som var med och genomförde provet. Dessutom ingick 
bedömningsanvisningar för provets öppna uppgifter samt en enkät till modersmålslä-
rarna. 
 Efter provtillfället tog modersmålslärarna hand om allt provmaterial för genomgång 
och bedömning. Lärarna hade ungefär två veckor på sig att gå igenom svaren i de öppna 
uppgifterna. Då bedömningen var klar postades materialet till Utbildningsstyrelsen. 
 Lärarna fi ck genom poängsättningen information om sina elevers resultat. I maj 2010 
fi ck varje skola en rapport där skolans resultat kunde jämföras med det genomsnittliga 
resultatet i det fi nlandssvenska samplet i fråga om bl.a. kunskapsnivån, elevernas attity-
der till ämnet och modersmålsvitsorden (se bilaga). För de 14 skolorna som även delta-
git i utvärderingen i årskurs 7 år 2007 innehöll rapporten också information om hur sko-
lans elever klarat utvärderingen i årskurs 9 år 2010 i förhållande till den tidigare utvärde-
ringen. 
 Avsikten med feedbacken till enskilda skolor är att stödja skolorna i utvecklingen av 
modersmålsundervisningen samt att skapa diskussion om elevernas resultat, attityder 
och bedömning. Rapporten baserade sig på ett material som ännu inte hade kontrollbe-
dömts och granskats vid Utbildningsstyrelsen. 
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 Lärarna i modersmål och litteratur fi ck både bedömningskriterier och modellsvar som 
stöd för sin bedömning av de öppna uppgifterna. Lärarna bedömde bl.a. de tre skriv-
uppgifterna. Övriga uppgifter som läraren skulle ta ställning till var t.ex. elevernas svar 
på tolkningsuppgifter med anknytning till skönlitterära texter samt jämförelser av olika 
texttyper. 
 Lärarnas bedömning av provuppgifterna kontrollerades sommaren 2010 av en obe-
roende bedömare, som gjorde stickprovsbedömningar av sammanlagt 200 elevers prov-
svar samt läste och bedömde 200 diskuterande texter som eleverna skrivit under vecka 
fyra eller fem. Kapitel 8, Resultatens relevans och tillförlitlighet, innehåller bl.a. en redo-
görelse för resultaten av den oberoende bedömningen. 
 Vid Utbildningsstyrelsen genomfördes utvärderingsprojektet under ledning av special-
planerare Jan Hellgren. Övriga anställda som på olika sätt bidrog till projektets genomför-
ande var forskningssekreterarna Mari Huhtanen och Tuija Koskela, specialforskare Jorma 
Kuusela, undervisningsrådet Hannu-Pekka Lappalainen, specialforskare Jari Metsämuu-
ronen och publikationssekreterare Sirpa Ropponen. Specialplanerare Chris Silverström, 
som var moderskapsledig, kommenterade utvärderingsmaterialet under arbetets gång. 
Under sin tid som praktikant vid Utbildningsstyrelsen läste och analyserade också fi l. 
stud. Sandra Yliruusi ett stort antal elevsvar. Delar av kapitlen tre och fyra där elevernas 
resultat i enskilda uppgifter behandlas är sammanställda och skrivna av henne. 
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2 CENTRALA RESULTAT

Det här kapitlet är en översikt över resultatet i utvärderingsprovet samt en resultatgransk-
ning utgående från kategorierna fl ickor och pojkar, elevernas planer på fortsatta studier, 
samt län och kommuntyp. Allra sist i kapitlet fi nns en kortfattad jämförelse med resul-
tatet i det motsvarande fi nska provet i äidinkieli ja kirjallisuus samt en sammanfattande 
tabell med de mest centrala resultaten. 
 Eftersom maximipoängtalen varierar i provets olika uppgifter och delområden används 
i denna rapport termen lösningsprocent, som anger andelen utdelade poäng (i procent) 
av antalet möjliga. I tidigare rapporter har också termerna lösningsandel eller lösnings-
frekvens använts. Lösningsprocenten betecknar detsamma som relativ lösningsfrekvens. 
Om en elev har uppnått poängsumman 52 i hela provet där det var möjligt att uppnå 70 
poäng, innebär det att han eller hon har resultatet 74 %. 
 I presentationen av resultaten används liksom i tidigare rapporter termerna utmärkt, 
berömlig, god, nöjaktig, försvarlig, hjälplig och svag vid beskrivningen av elevernas kun-
skapsnivå. Med utmärkt nivå avses den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som 
fått över 90 % av det maximala antalet poäng. Med berömlig nivå avses på motsvarande 
sätt nivån 81–90 %, med god nivån 71–80 %, med nöjaktig nivån 61–70 %, med försvar-
lig nivån 51–60 %, med hjälplig nivån 41–50 % och med svag nivån 40 % eller mindre av 
det maximala antalet poäng. 
 I rapporten används begreppet statistiskt signifi kant om skillnaden mellan två grup-
per är statistiskt säkerställd.2 En statistiskt signifi kant skillnad mellan två grupper anty-
der att skillnaden med mycket stor sannolikhet inte beror på slumpen, utan att det måste 
fi nnas andra bakomliggande orsaker till att skillnaden uppkommit. Det är samtidigt skäl 
att komma ihåg att signifi kansmätningen bara visar hur tillförlitliga skillnaderna är. Även 
om en skillnad är statistiskt mycket signifi kant behöver den inte nödvändigtvis vara sär-
skilt betydelsefull. 

Resultat i hela provet

Det genomsnittliga resultatet för de 926 provdeltagarna var 45 poäng av 70 möj-
liga poäng. Poängtalet motsvarar 65 %, d.v.s. nöjaktiga kunskaper. De bästa indivi-
duella resultaten i provet nådde 2 elever som fi ck fulla 70 poäng. Under 10 poäng i provet 
erhöll 13 elever. Ytterligheterna visar att elevernas resultat fördelade sig på hela skalan.

2  Ett så kallat p-värde (p = probability) som ligger mellan 0,01 och 0,001 är statistiskt signifi kant och ett p-värde 
som är mindre än 0,001 är statistiskt mycket signifi kant. 
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TABELL 3. Resultatet i hela provet och i delområdena (%). 

Alla elever Flickor Pojkar

Lösnings-
procent Stand. avv. Lösnings-

procent Stand. avv. Lösnings-
procent Stand. avv.

Hela provet 65 % 18,7 72 % 14,6 56 % 19,1

Läsning, litteratur 
och textkännedom 61 % 17,2 65 % 15,3 56 % 17,9

Skrivande 67 % 23,8 77 % 17,5 55 % 24,4

Språkkännedom 65 % 22,6 72 % 19,9 58 % 23,2

Av tabell 3 framgår att eleverna i genomsnitt hade nöjaktiga kunskaper (61 %) i delom-
rådet läsning, litteratur och textkännedom. I skrivande låg resultatet på en aningen högre 
nivå (67 %). Resultatet var i genomsnitt nöjaktigt, men närmare nivån god. Också i del-
området språkkännedom var nivån nöjaktig (65 %). I genomsnitt var alltså provre-
sultatet nöjaktigt inom alla tre provets delområden: läsning, litteratur och text-
kännedom, skrivande och språkkännedom. 
 Följande fi gur åskådliggör hur alla de 926 elevernas poängtal i provet fördelade sig på 
skalan 0–70 poäng. 
 

FIGUR 1. Poängfördelningen bland eleverna. 
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Fördelningen uppvisar en profi l med tyngdpunkten aningen till höger jämfört med en 
fullständig normalfördelning. Provets medeltal ligger vid 45 poäng (65 %). Fördelningen 
uppvisar fl era toppar där resultat anhopats, den högsta toppen ligger vid 61 poäng. Till 
vänster i fi guren fi nns de svagaste eleverna. Bland de svagast presterande eleverna nådde 
12 % inte upp till 41 %, vilket var den övre gränsen för svaga kunskaper och färdigheter. 
Ett resultat på över 61 %, d.v.s. nöjaktiga, goda, berömliga eller utmärkta resultat nådde 
62 % av eleverna (78 % av fl ickorna, 45 % av pojkarna). 
 För de elever som hade fått specialundervisning i modersmål och littera-
tur på grund av läs- eller skrivsvårigheter var resultatet 47 %. Av provdeltagarna 
hade 10 % under ett eller två år av sin skoltid fått specialundervisning på grund av läs- 
eller skrivsvårigheter. Dessa elever uppnådde i genomsnitt resultatet 50 % i provet. De 
elever som meddelade att de under hela sin skoltid fått specialundervisning på grund av 
läs- eller skrivsvårigheter (3 % av provdeltagarna) nådde 34 % av den maximala poäng-
summan i provet. 
 När alla provdeltagare delades in i fyra grupper enligt provresultat, framgick föga för-
vånande att andelen elever som fått specialundervisning på grund av läs- eller skrivsvå-
righeter var störst (31 %) i den grupp som hade det svagaste resultatet. I den grupp där 
resultatet var bäst, hade bara 2 % av eleverna fått specialundervisning. Av fl ickorna hade 
9 % fått specialundervisning. Motsvarande siffra bland pojkarna var 15 %.

Flickor och pojkar

Medan resultatet i genomsnitt var nöjaktigt beträffande både helheten och de tre delom-
rådena, kan anmärkningsvärda avvikelser skönjas då resultatet granskas enligt hur fl ick-
orna och pojkarna klarade provet. 
 Flickorna nådde i genomsnitt 72 % av poängen i provet, d.v.s. goda kunska-
per, medan pojkarna nådde 56 %, d.v.s. försvarliga kunskaper. Med andra ord 
var fl ickornas provresultat 16 procentenheter bättre än pojkarnas. Standardavvi-
kelsen var större för pojkarnas resultat än för fl ickornas (pojkar 19,1 och fl ickor 14,6). 
Det innebär att pojkarna beträffande resultatet utgjorde en mer heterogen grupp än fl ick-
orna. 
 Följande fi gur åskådliggör hur fl ickorna och pojkarna i genomsnitt klarat provets tre 
delområden: 
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Figur 2. Flickors och pojkars resultat i olika delområden (%). 

Figuren visar tydligt att fl ickorna dominerade alla tre delområden i provet. De 
klarade sig bäst i skrivande och hade goda skrivkunskaper (77 % av maximi-
poängen). Också i språkkännedom hade fl ickorna goda kunskaper (72 %).             
I delområdet läsning, litteratur och textkännedom var deras kunskaper nöjak-
tiga (65 %). 
 Pojkarnas resultat var lägre än fl ickornas i alla delområden. De hade i genom-
snitt försvarliga kunskaper i provets alla tre delområden: språkkännedom (58 %), 
läsning, litteratur och textkännedom (56 %) och skrivande (55 %). 
 Skillnaderna mellan fl ickornas och pojkarnas provresultat var statistiskt mycket sig-
nifi kanta, såväl beträffande resultatet i sin helhet som beträffande de enskilda delområ-
dena. Det här innebär att sannolikheten för att skillnaderna beror på slumpen är under 
0,1 %. 
 Skrivande är det delområde som sticker ut i och med den stora skillnaden        
– 22 procentenheter – mellan pojkar och fl ickor. Av de centrala delområden i läro-
ämnet modersmål och litteratur som lyfts fram i detta utvärderingsprov framstår skri-
vandet utan tvekan som fl ickornas starkaste och pojkarnas svagaste delområde. 
 Skiljer sig resultatet från tidigare utvärderingar? Finns här någonting nytt 
beträffande pojkarna och fl ickorna? Inte direkt – resultatet ser så likartat ut som 
i tidigare utvärderingar att det framför allt bekräftar tendenser som konstate-
rats tidigare. Flickorna brukar, helt enkelt, klara sig bättre i detta slag av utvärderingar.         
I de modersmålsutvärderingar som Utbildningsstyrelsen genomfört, har könsskillnaden 
varit störst i skrivande, t.ex. 17 procentenheter i årskurs 9 våren 2005 (Silverström 2006, 
23–24). Skillnaden i färdigheter mellan fl ickor och pojkar genomsyrar den grundläggande 
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utbildningen i modersmål och litteratur. I den utvärdering som gjordes i årskurs 3 hös-
ten 2005 visade sig resultaten också vara likartade. Skillnaden i skrivfärdigheter var då 17 
procentenheter mellan pojkarna och fl ickorna (Huisman & Silverström 2006, 41–43).
 Då resultatet i årskurs 9 år 2010 jämförs med resultatet för i princip samma elever i 
årskurs 7 år 2007, framstår det som aningen avvikande, men ändå likartat. Klyftan mel-
lan pojkarnas och fl ickornas genomsnittliga resultat hade aningen vidgats i årskurs 9 år 
2010 i förhållande till samma elever i årskurs 7 år 2007. I årskurs 9 uppnådde fl ickorna 
72 % och pojkarna 56 %, i årskurs 7 var nivåerna 65 % respektive 52 % (Silverström 
2008, 27). Medan skillnaden mellan fl ickorna och pojkarna i årskurs 7 var 13 procenten-
heter, var den 17 procentenheter i årskurs 9. Skillnaden i skrivande var 20 procentenhe-
ter i årskurs 7 medan den i årskurs 9 var 22 procentenheter (Silverström 2008, 28).  
 Följande fi gur ger en mer specifi k uppfattning om hur fl ickorna klarade hela provet 
och de tre delområdena. De sju resultatnivåerna (utmärkt, berömlig, god, nöjaktig o.s.v.) 
har slagits ihop här så att t.ex. utmärkt och berömlig bildar en gemensam grupp som 
syns högst uppe i staplarna i fi guren. I staplarnas nedre ända syns andelen fl ickor som 
fått svaga resultat. Resultatnivåerna följer de gränser som redovisades i inledningen till 
detta kapitel.
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Figur 3. Flickornas provresultat.

Totalt sett uppvisade 78 % av fl ickorna nöjaktiga, goda, berömliga eller utmärkta 
kunskaper. Ungefär en femtedel (18 %) av fl ickorna hade försvarliga eller hjälpliga 
kunskaper och relativt få fl ickor hade svaga kunskaper i provet. Inom provets delområ-
den hade 67 % av fl ickorna nöjaktiga eller bättre kunskaper i läsning, litteratur och text-
kännedom, 84 % i skrivande och 76 % i språkkännedom. Den tredje stapeln som anger 
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resultatfördelningen för fl ickornas skrivande sticker ut i fi guren. Över hälften (57 %) av 
fl ickorna hade berömliga eller utmärkta skrivfärdigheter. Ungefär 40 % var lika fram-
gångsrika i språkkännedom och ungefär en femtedel i läsning, litteratur och textkänne-
dom. I ljuset av dessa siffror kan man konstatera att fl ickorna i genomsnitt kla-
rade sig bra i denna utvärdering. Samtidigt är det skäl att notera att det även 
fi nns fl ickor som inte behärskar basfärdigheter som läsförståelse och skrivande. 
 I följande fi gur syns motsvarade resultatfördelning för pojkarnas del.
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Figur 4. Pojkarnas provresultat.

Pojkarnas resultat i utvärderingsprovets olika delområden fördelar sig annorlunda än 
fl ickornas resultat. Av pojkarna hade 45 % nöjaktiga eller bättre kunskaper och 34 % 
försvarliga eller hjälpliga kunskaper i provet. Ungefär en femtedel hade svaga kunskaper. 
I de olika delområdena uppnådde av 43 % av pojkarna en nöjaktig eller högre nivå i läs-
ning, litteratur och textkännedom, 47 % i skrivande och 51 % i språkkännedom. Mot-
svarande siffror för fl ickorna var 67 %, 84 % och 76 %. 
 Jämför man enbart andelarna av fl ickor och pojkar som fått svagt resultat i 
hela provet framgår en tydlig skillnad. Andelen svaga prestationer var betydligt 
större (21 %) bland pojkarna än bland fl ickorna (4 %). Över lag vittnar hela prov-
resultatet, då det fördelas på detta sätt, om avvikande fördelningar mellan fl ickor och 
pojkar. Bland fl ickorna fanns det 32 % som hade berömliga eller utmärkta resul-
tat. Trots att pojkarna genomgående klarat sig sämre, fanns det också en grupp 
pojkar (9 %) som klarade sig berömligt eller utmärkt. Bland pojkarna fanns det 
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procentuellt sett betydligt färre elever bland de bättre resultaten, och för övrigt fördela-
des pojkarnas resultat aningen jämnare ut över hela skalan från svaga till utmärkta resul-
tat än fl ickornas resultat. I den absoluta toppen med utmärkta resultat, d.v.s. över  91 % 
av det maximala poängtalet fanns 4 pojkar och 31 fl ickor. 

Resultat på skolnivå

Många av de 15 svenskspråkiga skolorna som deltog i utvärderingen låg nära 
medeltalet i hela provet (65 %). Elva skolor hade ett provmedeltal mellan 60 % 
och 70 %. Tre skolor hade ett medeltal över 70 % och en skola låg en aning under 
60 %. Då ytterlighetsskolorna jämförs framgår en skillnad på 17 procentenheter. 
I den bästa skolan var det genomsnittliga resultatet för eleverna 76 %, medan 
eleverna i skolan med det lägsta medeltalet nådde 59 %.3 Resultatet för den skola 
som hade det högsta resultatet är aningen missvisande eftersom elevantalet i skolan var 
fl ickdominerat och inte särskilt stort. Det innebär att enskilda elevers resultat får en pro-
portionellt sett stor tyngd för hela skolans genomsnittliga resultat. 
 Likartade skillnader mellan resultatet för enskilda skolor har konstaterats i tidigare 
utvärderingar. I den utvärdering som gjordes i årskurs 7 år 2007 var skillnaden mel-
lan ytterlighetsskolorna 19 procentenheter – 51 % mot 70 % av poängen i hela provet      
(Silverström 2008, 30). Ställer man detta intervall i förhållande till motsvarande skillnad 
i årskurs 9 år 2010 (59 % respektive 76 %) framstår skillnaden – 17 procentenheter – 
ytterligheterna emellan som mer eller mindre likadan. 
 I både utvärderingen i årskurs 9 år 2001 och 2003 var skillnaden mellan ytterlighets-
skolorna 15 procentenheter (Silverström 2002, 36; 2004, 32). 
 I ljuset av dessa siffror kan man inte hävda att klyftorna mellan de svensk-
språkiga skolornas genomsnittliga resultat skulle ha förändrats i en eller annan 
riktning under de senaste tio åren. 
 Beträffande de tre delområdena i utvärderingen i årskurs 9 år 2010 kunde relativt stor 
variation skönjas mellan skolornas resultat. Inom delområdet skrivande varierade sko-
lornas genomsnittliga resultat mellan 59 % och 83 % av det maximala poängtalet. Skill-
naden mellan ytterligheterna var 24 procentenheter. Motsvarande klyfta inom delområ-
det språkkännedom var 56 % och 79 %, d.v.s. 23 procentenheter. Inom delområdet läs-
ning, litteratur och textkännedom var skillnaderna mindre. Det lägsta genomsnittet var 
55 % och det högsta 68 %. Skillnaden var 13 procentenheter. Mot bakgrund av dessa 
siffror var det alltså framför allt inom delområdena skrivande och språkkänne-
dom som skillnaderna mellan skolornas resultat framträdde tydligt. 
  

3 I motsvarande utvärdering i äidinkieli ja kirjallisuus var skillnaden mellan ytterlighetsskolorna 40 %, d.v.s. betyd-
ligt större än bland de svenskspråkiga skolorna. Skolan med det lägsta genomsnittet hade ett resultat på 40 % 
medan skolan med det högsta genomsnittet hade ett resultat på 80 % (Lappalainen 2011, 22). Skillnaden visar 
att en större population även påverkar resultatet.
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Elever som fortsätter i gymnasiet och i yrkesutbildningen

Av de niondeklassare som deltog i utvärderingen meddelade 64 % att de i gemensam 
ansökan sökt till gymnasiet och 34 % till yrkesutbildning. När provresultatet ställs i för-
hållande till elevernas planer för fortsatta studier och behandlas separat för pojkar och 
fl ickor framstår liknande mönster som tidigare utvärderingar gett vid handen. 
 De bästa provresultaten hade de fl ickor som sökt till gymnasiet. De nådde i genom-
snitt 76 % av det maximala poängantalet i hela provet, medan de pojkar som valt gym-
nasiet nådde 65 % av poängen. Resultatet för de fl ickor som sökte till yrkesutbildning 
var 65 %. Det svagaste resultatet (44 %) hade de pojkar som sökt till yrkesutbildning. 
Skillnaden mellan ytterligheterna – de fl ickor som sökt till gymnasiet och de pojkar som 
sökt till yrkesutbildning – var betydande: 32 procentenheter. 
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Figur 5. Resultat för elever med olika planer för framtida studier.

Figuren visar specifi kt hur elever med olika framtidsplaner klarade provets tre delom-
råden. Flickor som hade för avsikt att fortsätta med gymnasiestudier uppvisade mycket 
goda skrivfärdigheter, goda kunskaper i språkkännedom och nöjaktiga kunskaper i läs-
ning, litteratur- och textkännedom. Motsvarande pojkars kunskaper var nöjaktiga i alla 
tre delområden. Bland de fl ickor som skulle söka till yrkesutbildning varierade kunska-
perna – i skrivande var färdigheterna goda, i språkkännedom nöjaktiga och försvarliga i 
läsning, litteratur och textkännedom. De pojkar som hade för avsikt att fortsätta i yrkesut-
bildning efter årskurs 9 hade i genomsnitt hjälpliga kunskaper inom alla tre delområden.  
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 Den största skillnaden mellan ytterligheterna gällde skrivfärdigheter. De 
fl ickor som hade för avsikt att fortsätta i gymnasiet hade ett skrivresultat som 
var hela 39 procentenheter bättre än resultatet för de pojkar som tänkt fortsätta 
med yrkesutbildning. Denna klyfta ser ut att ha vidgats i jämförelse med situa-
tionen fem år tidigare – i utvärderingen i årskurs 9 år 2005 var skillnaden 29 pro-
centenheter (Silverström 2006, 26). Resultatet kan dock möjligtvis till en del bero 
på att skrivuppgifterna i de två utvärderingarna var aningen olika.   

Södra Finlands län och Västra Finlands län

Det fanns ingen nämnvärd skillnad i hela provets resultat mellan de före detta 
länen – Södra Finlands län och Västra Finlands län. I Södra Finlands län del-
tog 404 elever och deras resultat var 66 %. Motsvarande resultat för de 522 eleverna i                  
Västra Finlands län var 64 %. Skillnaden mellan länen är inte statistiskt signifi kant. Enbart 
inom delområdet språkkännedom gick en nästan signifi kant skillnad att skönja. Resulta-
tet i språkkännedom var aningen svagare i Västra Finlands län än i Södra Finlands län. 
Denna tendens framgick även i utvärderingen i årskurs 9 år 2005 (Silverström 2006, 27). 

TABELL 4. Resultatet i Södra Finlands län och Västra Finlands län i hela provet och i delområdena (%). 

Totalt Södra Finlands län Västra Finlands län

Lösnings-
procent

Lösnings-
procent

Stand. 
avv.

Lösnings-
procent

Stand. 
avv.

Hela provet 65 % 66 % 18,1 64 % 19,1
Läsning, litteratur och 
textkännedom 61 % 62 % 16,6 61 % 17,6

Skrivande 67 % 67 % 23,2 67 % 24,2

Språkkännedom 65 % 68 % 21,7 63 % 23,0

Tabellen ovan åskådliggör hur eleverna i Södra Finlands län och Västra Finlands län kla-
rade provets tre delområden. Resultaten är över lag mycket jämna – inga skillnader sticker 
ut. I tabellen nedan har motsvarande siffror delats upp enligt kön. 
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TABELL 5. Flickors och pojkars provresultat länsvis (%). 

Totalt Södra Finlands län Västra Finlands län

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

Hela provet 65 % 72 % 59 % 72 % 54 %
Läsning, litteratur och 
textkännedom 61 % 66 % 58 % 65 % 55 %

Skrivande 67 % 76 % 57 % 78 % 54 %

Språkkännedom 65 % 74 % 62 % 70 % 55 %

Tabellen visar att skillnaden i resultatet fl ickor och pojkar emellan genomsyrade presta-
tionerna i de båda länen. Skillnaderna mellan fl ickor och pojkar var dock aningen större 
bland eleverna i Västra Finlands län. Både beträffande resultatet i hela provet och 
de tre delområdena var klyftan mellan fl ickornas och pojkarnas resultat större 
i Västra Finlands län än i Södra Finlands län. Beträffande resultatet i hela pro-
vet var skillnaden 13 procentenheter i Södra Finlands län och 18 procentenheter 
i Västra Finlands län. 
 Då de 926 eleverna delades in i fyra lika stora grupper enligt sina totalpoäng fram-
gick det att hela 44 % av pojkarna från Västra Finlands län fanns i den svagaste fjärde-
delen av elever. Också pojkarna från Södra Finlands län var klart överrepresenterade i 
den svagaste gruppen. Hela 35 % av Södra Finlands pojkar fanns i den svagaste fjärde-
delen. I den bästa fjärdedelen av elever var fl ickorna å sin sida klart överrepresenterade. 
Där fanns 38 % av fl ickorna från Södra Finlands län och 36 % av fl ickorna från Västra 
Finlands län. 
 Jämför man dessa siffror med motsvarande uppgifter fem år tidigare, i utvär-
deringen i årskurs 9 år 2005, visar det sig att siffrorna var exakt desamma för 
Södra Finlands del, men att en liten förskjutning ägt rum beträffande resultatet 
i Västra Finlands län. Där har andelen pojkar i den svagaste fjärdedelen av elever 
ökat från 38 % till 44 %, samtidigt som även andelen fl ickor inom den starkaste 
fjärdelen ökat aningen – från 34 % till 36 %. I ljuset av dessa siffror verkar klyf-
tan mellan fl ickornas och pojkarnas modersmålskunskaper ha vidgats i det före 
detta Västra Finlands län. 
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Städer, tätorter och landsbygdskommuner 

I utvärderingarna av inlärningsresultat i modersmål och litteratur har det varit kutym att 
granska elevernas kunskaper och färdigheter i modersmål och litteratur mot bakgrund 
av den kommuntyp där skolan är belägen. Kommuntyperna är städer, tätorter och lands-
bygdskommuner. Som tätorter klassifi ceras kommuner där 60–89 % av befolkningen 
bor i någon tätort i kommunen eller där minst 4 000 men färre än 15 000 invånare bor 
i den största tätorten i kommunen. Till den här kategorin hör i Svenskfi nland till exem-
pel Korsholm, Raseborg, Sibbo och Väståboland. 
 I följande tabell framgår hur eleverna i de tre kommuntyperna i genomsnitt klarade 
utvärderingsprovet.
TABELL 6. Resultatet i städer, tätorter och landsbygdskommuner i hela provet och i delområdena (%). 

Totalt Städer Tätorter Landsbygden

Lösnings-
procent

Lösnings-
procent

Stand. 
avv. 

Lösnings-
procent

Stand. 
avv. 

Lösnings-
procent

Stand. 
avv. 

Hela provet 65 % 66 % 18,3 66 % 17,5 63 % 19,6

Läsning, litteratur 
och textkännedom 61 % 62 % 16,8 61 % 16,8 60 % 17,7

Skrivande 67 % 68 % 23,2 69 % 22,5 65 % 24,9

Språkkännedom 65 % 66 % 22,5 67 % 21,1 64 % 23,2

Tabellen sammanfattar resultaten i de tre olika kommuntyperna. Vad siffrorna ger vid 
handen är att det inte fanns några signifi kanta skillnader mellan elevernas pres-
tationer i stads-, tätorts och landsbygdsskolorna varken beträffande hela provet 
eller något av de tre delområdena. På denna punkt var resultatet mycket jämnt. 

Jämförelse med motsvarande prov i äidinkieli ja kirjallisuus

Resultaten i utvärderingen i äidinkieli ja kirjallisuus (modersmål för fi nsktalande elever) 
fi nns publicerade i Hannu-Pekka Lappalainens rapport Sen edestään löytää (2011). Utvär-
deringen i modersmål och litteratur och motsvarande utvärdering i äidinkieli ja kirjallisuus 
var konstruerade utgående från läroplansgrunderna i respektive ämne. Eftersom det är 
fråga om två olika ämnen med olika läroplaner kan uppgifterna i utvärderingarna inte 
vara identiska. För att kunna jämföra resultaten mellan språkgrupperna är det ändå vik-
tigt att proven även innehåller gemensamma uppgifter. 
 I utvärderingen i äidinkieli ja kirjallisuus uppnådde niondeklassarna ett nöjaktigt resultat 
(61 %). Flickorna klarade sig bättre än pojkarna även i den fi nska utvärderingen – fl ickor-
nas kunskaper var nöjaktiga (67 %), medan pojkarnas var försvarliga (54 %). 
 Inom delområdet läsning, litteratur och textkännedom uppnådde eleverna i genom-
snitt nöjaktiga resultat (genomsnitt 64 %, fl ickor 68 %, pojkar 60 %). Inom delområdet 
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skrivande var fl ickornas resultat nöjaktigt (68 %) och pojkarnas hjälpligt (49 %). Inom 
det tredje delområdet språkkännedom var fl ickornas resultat nöjaktigt (62 %), medan 
pojkarnas var försvarligt (53 %). 
 Båda utvärderingarna bestod av en mer omfattande skrivuppgift samt provuppgifter 
som täckte delområdena läsning, litteratur och textkännedom, skrivande samt språkkän-
nedom. Skrivuppgiften under veckorna fyra–fem var identisk i de två utvärderingarna. 
Förutom skrivuppgiften var elva uppgifter inom delområdet läsning, litteratur och text-
kännedom identiska i de två proven. Inom delområdet språkkännedom var två uppgif-
ter identiska. Därutöver var två uppgifter inom delområdet skrivande exakt desamma i 
de båda proven. 
 De gemensamma uppgifterna inom delområdet läsning, litteratur och textkänne-
dom baserade sig på olika slag av texter (en novell, en populärvetenskaplig artikel, en 
utpräglat vetenskaplig text och ett diagram). Uppgifternas svårighetsgrad var varierande. 
Då resultaten för de två språkgrupperna jämfördes, visade det sig att de fi nska 
skolornas resultat i genomsnitt var 12 procentenheter bättre än de svenska sko-
lornas inom delområdet läsning, litteratur och textkännedom. Skillnaden var 
statistiskt mycket signifi kant. I fem av de elva uppgifterna inom delområdet läsning, 
litteratur och textkännedom var de fi nskspråkiga elevernas resultat över tio procenten-
heter bättre än de svenskspråkiga elevernas. 
 I några uppgifter var skillnaden iögonenfallande, exempelvis i en uppgift där eleverna 
skulle koppla ihop begreppet ”intrig” med förklaringen ”händelsernas ordningsföljd eller 
förlopp”. Här var de svenskspråkiga elevernas resultat 28 %, medan resultatet i de fi n-
ska skolorna var hela 88 %. I det fi nska provet skulle termen ”juoni” kopplas ihop med 
förklaringen ”tapahtumien järjestys tai kulku”. I en uppgift som denna torde den stora 
skillnaden åtminstone delvis bero på att det fi nskspråkiga begreppet ”juoni” är närmare 
sammankopplat med elevernas vardagsspråk än det svenskspråkiga begreppet ”intrig”. 
Skillnaden är ändå anmärkningsvärd – det vore önskvärt om begreppet ”intrig” var mer 
allmänt känt och använt än det ser ut att vara hos de svenskspråkiga eleverna.
 Endast i en av de elva gemensamma uppgifterna inom delområdet läsning, litteratur 
och textkännedom var de svenska skolornas resultat bättre. I den uppgiften skulle eleverna 
ange varför en viss vetenskaplig text (Tobias Tamelanders ”Algblomningar och eutrofi e-
ringsproblem”) var mer svårläst än Monika Janssons text ”Stranddagbok”.   
 I en av de gemensamma skrivuppgifterna, e-postbrevet till Karlö turistbyrå, var 
skillnaden i resultatet mellan de fi nska och svenska skolorna obefi ntlig. Några skill-
nader gick ändå att urskilja beträffande enskilda delar av brevet. De svenska eleverna 
fi ck högre poäng i de delar som gällde brevets språkdräkt: saklig skriftspråksstil (74 % 
mot 68 %), meningsbyggnad (63 % mot 54 %) och stavning (69 % mot 57 %). Även 
då denna uppgift förekom i utvärderingen i årskurs 9 år 2005 (då var adressaten Lovisa 
turistbyrå) var de svenskspråkiga eleverna bättre på att stava (Silverström 2006, 34).
 Inom delområdet skrivande ingick även en gemensam uppgift där eleverna skulle 
skriva en haikudikt. De fi nsk- och svenskspråkiga niondeklassarna var i stort sett lika bra 
på att skriva dikten. 
 Inom delområdet språkkännedom ingick två gemensamma uppgifter. I dem ombads 
eleverna ange vilken ordklass orden ”arkeologiskt” och ”fynd” tillhörde. I de svenska 
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skolorna visste 60 % av eleverna att det först nämnda var ett adjektiv och 66 % att det 
senare var ett substantiv. Motsvarande procentuella andelar i de fi nska skolorna var 
aningen högre – 68 % respektive 70 %. 
 Då man granskar dessa siffror mot bakgrund av den föregående utvärderingen i års-
kurs 9 år 2005, visar det sig att eleverna i de svenska skolorna även då framför allt hade 
ett svagare resultat än eleverna i de fi nska skolorna i de gemensamma uppgifterna i läs-
förståelse (Silverström 2006, 33–34). I utvärderingen i årskurs 9 år 2003 var resultatet till 
de fi nska skolornas fördel mindre uppenbart (Silverström 2004, 52–54). 
 Flera utvärderingar som genomförts under de senaste åren har påvisat en 
skillnad i kunskaperna mellan de fi nskspråkiga och svenskspråkiga skolorna. 
En skillnad har framgått i bl.a. nationella utvärderingar så som modersmål och litteratur 
och matematik (Silverström 2006, 33–34, Niemi & Metsämuuronen 2010, 58). Även i de 
internationella PISA-undersökningarna där fokus varit lagt med varierande tyngdpunkt 
på läsning, matematiskt kunnande och naturvetenskapligt kunnande har skillnaden kun-
nat skönjas kontinuerligt 2000, 2003, 2006 och nu senast 2009 (Se t.ex. Viking Brunells 
avsnitt i Linnakylä m.fl . 2004, 133–164 och Kupari & Välijärvi 2005, 128–140 samt mot-
svarande uppgifter i Hautamäki m.fl . 2008, 43–49 och Sulkunen m.fl . 2010, 43–47). I den 
senaste PISA-undersökningen 2009 stod elevernas läsfärdigheter i fokus och av dessa 
resultat framgår en motsvarande skillnad till de fi nskspråkiga skolornas fördel.  
 Följande fi gur ger en mer nyanserad bild av skillnaden. I fi guren ingår alla de 75 sko-
lorna (modersmål 15 st. och äidinkieli 60 st.) som ingick i utvärderingarna i modersmål 
och litteratur och äidinkieli ja kirjallisuus år 2010. Figuren åskådliggör hur eleverna i de 
75 skolorna löst de 15 uppgifterna som var gemensamma i de två utvärderingarna. Den 
lodräta axeln i fi guren anger lösningsprocenten – ju högre uppe en markering är, desto 
bättre är resultatet. 
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Figur 6. Resultatet enligt skola i de gemensamma uppgifterna i både modersmål och litteratur och äidin-
kieli ja kirjallisuus.

De svenskspråkiga skolorna har placerat sig relativt jämnt utspridda och inte alls enty-
digt bland de svagare skolorna. Bland de svenskspråkiga skolorna fi nns det beträffande 
genomsnittet såväl svagare som starkare resultat. 
 De svenskspråkiga skolornas placeringar i fi guren visar det problematiska i att foku-
sera på medelvärden. Då de två medeltalen mellan hur de fi nsk- och svenskspråkiga 
skolorna klarat sig i de gemensamma uppgifterna jämförs, hamnar en anmärkningsvärd 
inbördes variation i skymundan. Figuren åskådliggör samtidigt en annan företeelse, näm-
ligen att de svenskspråkiga skolornas resultat är jämnare i förhållande till ytterligheterna 
bland de fi nskspråkiga skolorna. På den svenskspråkiga sidan saknas såväl riktiga 
toppresultat som riktigt svaga resultat. Skolornas resultat i de gemensamma 
uppgifterna landar inom intervallet 57–74 %, d.v.s. mitt bland alla de övriga sko-
lorna i de två utvärderingarna. 
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Provresultatet i sammanfattning

TABELL 7. Resultatet enligt kön, län och kommuntyp.

Elever Lösnings-
procent Standardavvikelse

Skillnad jämfört 
med medeltalet                     
(i procentenheter)

HELA PROVET 926 65 18,7

KÖN
   fl ickor 490 72 14,6 7

   pojkar 436 56 19,1 -9

LÄN
Södra Finland 404 66 18,1 1

   fl ickor 210 72 14,4 7

   pojkar 194 59 19,0 -6

 Västra Finland 522 64 19,1 -1

   fl ickor 280 72 14,8 7

   pojkar 242 54 19,0 -11

KOMMUNTYP
städer 404 66 18,3 1

   fl ickor 206 73 14,5 8

   pojkar 198 58 18,7 -7

tätorter 172 66 17,5 1

   fl ickor 96 74 14,1 9

   pojkar 76 56 16,7 -9

landsbygd 350 63 19,6 -2

   fl ickor 188 71 15,0 6

   pojkar 162 54 20,5 -11
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3 LÄTTA OCH SVÅRA UPPGIFTER

De uppgifter som ingick i utvärderingsprovet 23.3.2010 hade varierande svårighetsgrad. 
Uppgifterna var konstruerade så att de sammanlagda omfattade hela skalan från mycket 
lätta till mycket svåra uppgifter. 
 I detta kapitel exemplifi eras och beskrivs en del av uppgifterna samt hur eleverna     
klarade dem. Kapitlet är indelat enligt de tre delområden som utvärderingen omfattade: 
läsning, litteratur och textkännedom, språkkännedom och skrivande. I avsnittet om skri-
vande ingår även information om bl.a. bedömningen av den diskuterande text som elev-
erna skrev under veckorna fyra–fem i början av vårterminen 2010. En del av de upp-
gifter som både ingick i denna utvärdering och i utvärderingsproven i årskurs 7 år 2007 
och årskurs 9 år 2005 exemplifi eras och behandlas huvudsakligen i kapitel fyra, men till 
en del även i detta kapitel.
 Vid granskningen av elevernas resultat i enskilda uppgifter är det skäl att notera att 
det ibland kan fi nnas obemärkta faktorer som kan ha betydelse för resultatet. Faktorerna 
kan t.ex. ha att göra med om uppgiften är en fl ervalsuppgift eller öppen uppgift. Det har 
nämligen konstaterats att fl ickor vanligen gynnas av öppna uppgifter eftersom de ofta är 
goda skribenter och mer studiemotiverade (Linnakylä och Malin 2003, 24). 

Läsning, litteratur och textkännedom

För de uppgifter där kunskaperna och färdigheterna i läsning, litteratur och textkänne-
dom testades hade eleverna tillgång till följande texter: ”Algbarometern 2009” (mate-
rial från webbtjänsten för statens miljöförvaltning), ”Arkeologer på skattjakt” (förkort-
ning av Morten Fotel Rendsmarks artikel i Illustrerad vetenskap 1/2002), Monika Jansson: 
”Stranddagbok”, ur boken Rosenrött hav (2000), Tove Jansson: ”Båten och jag” (novell ur 
samlingen Meddelande. Noveller i urval 1971–1997) samt Tobias Tamelanders text ”Alg-
blomningar och eutrofi eringsproblem” ur Monika Janssons bok Rosenrött hav.
 Genremässigt omfattade texterna en novell, en populärvetenskaplig artikel, en dag-
bokstext, en strängt vetenskaplig text samt två diagram med förklaringar. Till dessa tex-
ter anknöt ett tjugotal uppgifter varav 19 uppgifter testade läsning, litteratur- och text-
kännedom. Elevernas genomsnittliga resultat inom delområdet läsning, litteratur och 
textkännedom var 61 %, d.v.s. knappt nöjaktigt. 
 I några uppgifter skulle eleverna först läsa novellen ”Båten och jag” av Tove Jansson 
och därefter besvara frågor i anknytning till texten. En av frågorna handlade om vad som 
menas med ordet ”sommarfåglar” i novellen. Svaret framgick av följande avsnitt: 
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Eleverna ombads besvara följande uppgift:

 

 

Aningen fl er än hälften (55 %) av eleverna förstod den överförda betydelsen och kom 
fram till det korrekta svaret b). Motsvarande resultat i det fi nskspråkiga provet i äidinkieli 
ja kirjallisuus var 63 %. I modersmål och litteratur visste 61 % av fl ickorna och 49 % av 
pojkarna det rätta svaret. I en annan uppgift med anknytning till novellen skulle eleverna 
ange under en hur lång tid handlingen i novellen utspelar sig. Elevernas resultat var för-
svarligt (57 %). 
 En av de svåraste uppgifterna i hela provet var en uppgift där eleverna skulle reda ut 
om viss information nämndes i Tove Janssons novell eller inte. Endast 34 % av eleverna 
klarade uppgiften. I en betydligt lättare uppgift skulle eleverna försöka hitta ställen i tex-
ten som tydde på att båten kunde betraktas som en person. Tre fjärdedelar (78 %) av 
eleverna hittade sådana ställen i texten. Många förstod att också novellens titel, ”Båten 
och jag” fungerade som svar. 
 En uppgift i årets prov som gav ett ojämnt resultat testade elevernas textanalytiska 
ordförråd. Eleverna gavs tretton begrepp och fyra förklaringar. Eleverna skulle para 
ihop begreppen ”novell”, ”berättare”, ”reklam” och ”intrig” med de rätta förklaringarna. 

Det var tyst. Visst hörde man havet men bara avlägset för nu brusade vinden 
genom skog. Härinne i den grunda fl adan klättrar skogen ända ner över strand-
stenarna och holmarna seglar omkring som buketter och allting är bara grönt – 
jag vet, jag har varit här förut. 

Jag öste båten fast hon knappt alls hade tagit in vatten, sen lät vi oss driva en 
liten stund. 

Här bor sommarfåglarna, de bekymmerslösa som pappa föraktar. Långt fram på 
dan vaknar de i sina villor och tar sig ner till sjön på sina rangliga vitmålade inom-
skärsbryggor med badhus och hoppar i sina vrålåk som är gjorda av plåt. 

Pappa föraktar plåtbåtar.
Han säger att dessa unga jassar och bönor är rentut kriminella, de kör med tjugu 

hästkrafter bara för nöjes skull och med fara för allmänhetens liv och säkerhet för 
att inte tala om yrkesfi skarnas nät.

(Utdrag ur Tove Janssons novell "Båten och jag", som ingick i texthäftet.) 

  Med sommarfåglar menas: 

  a) fåglar som lever skyddat på ön.
  b) semesterfi rare vid kusten.
  c) erfarna sjöfarare.
  d) alla som kör snabba båtar.
  e) fl yttfåglar i skärgården.
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Endast 28 % av eleverna kunde koppla ihop begreppet ”intrig” med förklaringen ”hän-
delsernas ordningsföljd eller förlopp”. Också begreppet ”berättare” visade sig vara rätt 
knepigt. Uppgiften efterlyste ”den som redogör för händelserna ur ett visst perspektiv”. 
Här svarade 57 % av eleverna korrekt. De andra textanalytiska termerna klarade elev-
erna med betydligt bättre resultat. Att novellen är ”en kort skönlitterär berättelse” visste 
83 % av eleverna, och 74 % visste att ”reklam” kan defi nieras som ”en betald text som 
planerats för en viss målgrupp och som ger vissa löften”.
 Eleverna klarade sig varierande i några uppgifter som gällde en svårare vetenskaplig 
text, ”Algblomningar och eutrofi eringsproblem” av Tobias Tamelander. Enbart 33 % kla-
rade av att fastslå att texten i fråga inte var en debattext, ledare, anvisning, författnings-
text, berättelse utan ”någon annan texttyp”. Bland de svårare uppgifterna i årets prov 
fanns också en annan uppgift i anknytning till algtexterna där eleverna skulle tolka statis-
tiska diagram, den s.k. ”Algbarometern”, angående förekomsten av blågrönalger. Elev-
erna skulle ta ställning till om två påståenden kring algförekomsterna var riktiga/felak-
tiga. Lösningsprocenterna i de två uppgifterna var på hjälplig (47 %) respektive försvar-
lig (59 %) nivå . 
 Flickorna klarade sig bättre än pojkarna i 30 av provets 32 uppgifter. Poj-
karna klarade sig bättre än fl ickorna i den ena av uppgifterna som gick ut på att 
tolka algdiagrammet (62 % mot 57 %). Pojkarna var även bättre än fl ickorna i 
en av fl ervalsfrågorna angående artikeln ”Arkeologer på skattjakt” ur Illustrerad 
vetenskap. Pojkarna uppnådde ett resultat på 67 %, medan fl ickornas resultat 
var 60 %. I övrigt var könsskillnaderna genomgående till fl ickornas fördel. En 
gemensam nämnare – som dock inte låter sig generaliseras till en förklaring – 
för de två uppgifterna där pojkarna klarade sig bättre än fl ickorna är att de inte 
var skönlitterära, utan gällde fakta. 
 Det var svårt för eleverna att redogöra för varför en formell vetenskaplig text (Tobias 
Tamelanders ”Algblomningar och eutrofi eringsproblem”) var mer svårläst än en mer 
informellt skriven dagbokstext (Monika Janssons ”Stranddagbok”). 58 % av eleverna 
kunde ange två godtagbara anledningar, som t.ex.: ”Den använder mer vetenskapliga 
ord”, ”mer koncentrerat”, ”informationsrik”, ”långa meningar”, ”vetenskaplig text”, 
”mer fakta”, ”mycket biologiska termer” och ”formellt språk”. Ett frekvent förekom-
mande svar som inte gav poäng var den alltför inexakta iakttagelsen att ”algtexten inne-
höll svåra ord”.
 Bland litteraturfrågorna i provet fanns en uppgift där eleverna skulle ge exempel på 
två svenskspråkiga kvinnliga författare. Tove Jansson och Monika Jansson nämndes som 
exempel i frågan och godkändes inte som svar. Ungefär hälften av eleverna (48 %) kunde 
ange två kvinnliga författare som skriver på svenska. En analys av ett sampel på 200 svar 
visade att de mest nämnda författarna var Astrid Lindgren och Liza Marklund. Andra 
ofta förekommande svar var t.ex. Elsa Beskow, Katarina Mazetti och Johanna Thydell, 
samt fi nlandssvenska författare som Annika Luther och Emma Juslin. Enstaka elever 
förlorade poäng på att ange de författare som nämndes som exempel i uppgiftsbeskriv-
ningen. Andra hade läst uppgiften slarvigt och skrivit in manliga författare. För pojkarna 
var uppgiften betydligt svårare än för fl ickorna. Könsskillnaden var 17 procentenheter i 
den här uppgiften. 
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 Anmärkningsvärt är att ungefär en femtedel av eleverna (17 %) inte kunde 
ange en enda svenskspråkig kvinnlig författare. Resultatet i uppgiften är aningen 
överraskande, med tanke på att de fl esta niondeklassare torde ha hört om författare som 
t.ex. Astrid Lindgren.

Språkkännedom

Niondeklassarnas genomsnittliga resultat inom delområdet språkkännedom var 65 %, 
d.v.s. nöjaktigt. I de uppgifter som hörde till området testades bl.a. elevernas kunskaper 
i ordklasser, satsdelar, sammansatta ord och skiljetecken. Den allra lättaste uppgiften i 
årets prov visade sig vara en uppgift där eleverna ur ett textstycke skulle plocka ut sam-
mansatta ord. Texten var följande:
 

85 % av eleverna hittade två sammansatta ord i textstycket. De vanligaste godkända sva-
ren var ”trådalger”, ”jätteväxthus”, ”skärgårdsöar” och ”svavelväte”. Felaktiga svar som 
förekom var bl.a. ”mattorna”. 
 I en aningen svårare provuppgift som utgick från samma textstycke ombads eleverna 
först att plocka ut de fyra första predikaten, vilket 63 % klarade, varefter det gällde att 
ange tempusform för predikaten. Att de var skrivna i presens visste försvarliga 47 % av 
eleverna. Bland pojkarna var resultatet 39 %, medan fl ickornas resultat var 54 %. I sam-
plet hade många svarat ”nutid” och var alltså på rätt spår, medan andra ofta förekom-
mande svarsförslag var t.ex. ”substantiv”, ”imperfekt” och ”verb”. Eleverna verkade 
blanda ihop de grammatiska termerna och kom även med egna förslag som ”subjek-
tiv”, ”objektiv” och ”adjekt”. Jämfört med resultaten i 2005 års prov, där samma upp-
gift ingick var resultatet ändå sex procentenheter högre i årets prov. 
 Elevernas satsdelskunskaper testades med ytterligare tre uppgifter som bestod av 
påståenden som skulle besvaras med rätt/fel. Här frågades det efter subjekt, adverbial 
och bisatser. Resultaten visade sig vara på ungefär samma nivå som i predikatuppgiften. 
Subjektfrågan besvarades korrekt av 68 %, adverbial kände 65 % igen, medan bisatser 
var en aning knepigare och gav ett resultat på 58 %. 
 Skiljetecken verkade eleverna vara säkrare på. Eleverna uppnådde 74 % rätt i en upp-
gift där de skulle hitta och namnge så många skiljetecken som möjligt i en text. I årskurs 
7 år 2007 var motsvarande resultat 57 %. Det som visade sig vara svårt var stavningen. 
Exempel på stavfel som förekom var ”kommatäcken”, ”bindesträck” och ”pungt”. Det 
märktes alltså att eleverna inte var vana vid att skriva ut skiljetecknen. Många elever skrev 

Våra oräkneliga skärgårdsöar och vikar utgör ett slags jätteväxthus för trådalger. 
Trådalgerna lossnar och bildar fl ytande mattor. Mattorna kommer inseglande i 
min vik vid alla vindar utom de ostliga. Ibland fi nns det svavelväte under dem. 
Då stiger de till ytan och bildar öar som är så stabila att man kan stå på dem.

     (Utdraget ingick i uppgiftshäftet.)
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dessutom ”mellanstreck” i stället för tankstreck, vilket kan tyda på att skiljetecken inte 
så ofta diskuterats i klassen. 
  Beträffande ordklasser var elevernas resultatet nöjaktigt. Sex av tio elever kunde ange 
att ”arkeologiskt” är ett adjektiv, 66 % att ”fynd” är ett substantiv och 66 % att ”öde-
läggs” är en form av verb. 
 Sammanfattningsvis kan man konstatera att eleverna i genomsnitt uppnådde en nöj-
aktig nivå i de uppgifter som rörde vad man kunde kalla traditionell grammatik. Variatio-
nen var samtidigt stor – när det t.ex. gällde sammansatta ord uppvisade eleverna beröm-
liga kunskaper, medan de låg på en hjälplig nivå när det gällde att ange rätt tempusform. 
Man kan alltså konstatera att elevernas kunskaper i språkkännedom var mycket 
varierande – elementära saker behärskade niondeklassarna t.o.m. berömligt, 
men omedelbart då det var frågan om ovanligare eller mer avancerade aspekter 
av språket syntes det i ett svagare resultat.  

Skrivande 

Eftersom tidigare utvärderingar gett vid handen att elevernas skrivfärdigheter var brist-
fälliga hade denna utvärdering en tyngdpunkt på skrivande. I provet ingick fyra större 
skrivuppgifter, ett e-postbrev, en mer omfattande diskuterande text, en ljudhärmande 
dikt och en haikudikt. Av dessa avviker den diskuterande texten beträffande bedöm-
ningen. Den är inte är medräknad i de lösningsprocenter som gäller utvärderingen i sin 
helhet eller delområdet skrivande. 
 I det följande presenteras inledningsvis elevernas resultat i två av de övriga skrivupp-
gifterna, därefter följer ett avsnitt om den diskuterande texten med fokus på fl ickornas 
och pojkarnas val av ämnen samt hur elevernas texter bedömts av modersmålslärarna. 
Kapitlet avslutas med ett exempel på en diskuterande text som bedömts med vitsordet 
tio. En kompletterande och mer djuplodande inblick i elevernas skrivfärdigheter ger den 
elektroniska rapporten Hur skriver niondeklassarna? (2011) som publicerats i samband med 
denna rapport. 
 Resultaten i de skrivuppgifter som ingick i provet bestyrker den fl era gånger 
bekräftade iakttagelsen om att fl ickor i genomsnitt är starkare skribenter än poj-
kar. Flickornas resultat var genomgående högre i skrivuppgifterna, speciellt i diktupp-
giften Loch Ness (uppgiften beskrivs noggrannare i följande kapitel) där skillnaden var 
statistiskt mycket signifi kant (25 procentenheter). 
 När det gällde att skriva ett gott språk (d.v.s. korrekt meningsbyggnad, syftning, 
användning av skiljetecken, begynnelsebokstäver m.m.) uppvisade eleverna i e-postupp-
giften respektive Loch Ness-uppgiften nöjaktiga respektive försvarliga kunskaper. När 
elevernas skrivande enbart granskades med tanke på språkriktighet framstår nivån på  
deras skrivfärdigheter som mycket ojämn.
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E-postbrevet

I uppgiften med e-postbrevet, som även ingick i utvärderingsprovet år 2005, testades skri-
vandet i en kommunikationssituation. Eleverna skulle skriva ett sakligt e-postbrev till en 
turistbyrå och be om information inför en klassresa. Uppgiftsbeskrivningen löd så här:

Eleverna uppvisade i genomsnitt goda färdigheter (72 %) i e-postuppgiften. 
Det var tydligt att de fl esta behärskade formatet och genren, d.v.s. baskunska-
pen i hur man skriver ett sakligt brev. Språkriktigheten i brevet var emeller-
tid svagare.  Mot bakgrund av resultatet i den här uppgiften ligger elevernas färdighe-
ter i sakligt och kommunikativt skrivande på god nivå. Men det är skäl att notera att den 
goda nivån är ett medeltal som döljer stor variation. Variationen framgår bl.a. av skillna-
den i hur fl ickor och pojkar klarade av uppgiften. Medan fl ickornas resultat var 82 %, var 
pojkarnas 61 %. Lösningsprocenterna var i stort sett desamma i utvärderingen år 2005.
 Liksom då uppgiften användes i utvärderingen 2005 visade sig svårigheten för eleverna 
närmast bestå i att komma ihåg att inkludera all behövlig information och att skriva ett 
korrekt språk (Silverström 2006, 31). Därtill verkade det denna gång vara svårt för elev-
erna att komma ihåg att underteckna brevet. Drygt hälften (52 %) undertecknade med 
för- och efternamn, medan många trodde att det räckte med t.ex. klass 9C. 

Resan till Karlö

Din klass planerar en gemensam resa. Ni ska bl.a. besöka Uleåborg och nu fun-
derar ni på hur ni ska lägga upp programmet. Ni har hört att Karlö ligger strax 
utanför Uleåborg och att där åtminstone fi nns en fyr och ett vindkraftverk. 

Du får i uppdrag att per e-post kontakta turistbyrån på Karlö, som kan ge mer 
information om ön. Du vill främst veta när och var båtarna till Karlö avgår. 
Dessutom vill du be turistbyrån sända tryckta broschyrer om ön, så att ni i klas-
sen kan läsa om den på förhand. Skriv en lämplig och saklig adress (den behö-
ver inte vara helt korrekt). 

Skriv det sakliga brevet på svenska. Turistbyrån har inte många anställda och du 
känner inte någon av dem sedan tidigare. Du kan därför inte dua de anställda. 
Brevet ska skickas per e-post, även om du nu skriver det för hand av prak-
tiska skäl.

(Eleverna fi ck färdiga rader för texten inklusive kortare rader för hälsnings- och avslutningsfraser 
och namnteckning. Överst stod mottagarens e-postadress och i ärendefältet ”Förfrågan om Karlö”.)
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 Av eleverna lyckades 74 % uttrycka sig med en saklig skriftspråksstil i hela brevet, och 
77 % avslutade brevet med en saklig avslutningsfras. Det fanns ändå elever som gick 
miste om poäng p.g.a. stilbrott som: ”Mvh / Anna” eller ”Hör av er!”. Kring 85 % av 
eleverna nämnde också varför de skriver brevet, nämligen att de skall göra en klassresa 
till orten. Att nämna att de behövde information om båttidtabeller klarade 84 %, samt 
varifrån båten går 51 %. 
 Här nedan två lösningar på uppgiften, en exemplarisk, och en svagare:

Hejsan! 
Jag och min klass funderar på en gemensam klassresa till Karlö. Därför skulle 
jag gärna vilja veta mera om ön och dess sevärdheter. Skulle ni möjligen kunna 
sända mig några info-broschyrer om ön? Jag undrar också om båt-resan till 
Karlö. Vilka är tiderna för avgång och varifrån avgår båten? Min adress är (full-
ständig adress).
Ni kan även ringa mig på nummer: (telefonnummer)
Mvh. (elevens fullständiga namn och skolans namn)

Hej!
Vår klass skall åka till Uleåborg på resa, och vi vill veta vilka tider det far fär-
gor till Karlö. Så om ni skulle vara så vänliga att skicka en tidtabell, och om 
ni skulle kunna fi nna det i ert hjärta att skicka några broschyrer om ön till oss 
också skulle jag gärna vara er dörrmatta.
vänliga hälsningar Cleo ”dominatrix” Svensson
PS: Adressen är Karlögatan 3

Uppgiften gav höga lösningsprocenter för fl ickorna. När det gällde att be om broschy-
rer och att utelämna allt överfl ödigt nådde fl ickorna så högt som 96 %. Flickornas resul-
tat uppnådde också 95 % när det gällde att hälsa artigt. Däremot klarade inte mer än         
79 % av pojkarna att be om broschyrer, vilket ger en könsskillnad på 17 procentenheter. 
 Stora könsskillnader visade sig också när det gällde att ange en adress dit svaret skulle 
skickas. Här låg elevernas färdigheter på en hjälplig nivå (43 %). Pojkarnas resultat var 
25 % medan fl ickornas var 59 %. Skillnaden var hela 34 procentenheter. När det gällde 
att komma ihåg att be om all information som efterlystes, uppvisade pojkarna i genom-
snitt märkbart svagare lösningsprocenter. Pojkarnas svagare resultat i denna uppgift 
vittnar delvis om ett slarvigare förhållningssätt till uppgiften. En del av pojkarna 
verkar, helt enkelt, inte ha läst uppgiften tillräckligt noggrant för att få med all 
information.  
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Haikudikten

I provet ingick också en haikudiktuppgift som testade elevernas förmåga att uttrycka sig 
i ett mycket koncentrerat format. Dikten skulle bestå av 5+7+5 stavelser, omfatta en bild 
från naturen och dessutom innehålla en tanke eller fundering. 65 % av eleverna klarade 
uppgiften. Några exempel på haikulösningar som bedömts med fulla poäng:

Tidiga fåglar 
Solen lyser ännu röd
Nu väntar vägen.

Midnattens stiltje, 
på Näsijärvi är fi n,
när jag ror till ön.

Fotsulor i sand,
havets brus om somrarna.
Jag känner mig fri.

Haikuskrivandet gav fl ickorna ett genomsnittligt resultat på 74 % medan pojkarnas stan-
nade på 55 %. Könsskillnaden låg alltså på 19 procentenheter. Svagast var pojkarna när 
det gällde att i dikten formulera någon mänsklig känsla, tanke eller fundering. Bara 48 % 
av pojkarna klarade den här delen, medan fl ickorna i samma del nådde 70 %. Genom-
snittet var 60 %. Haikuskrivandet testade också kunskaper i stavelser, och 64 % av elev-
erna klarade av att räkna och få med stavelserna 5-7-5 rätt. Resultatet var aningen högre 
än i äidinkieli ja kirjallisuus där eleverna nådde 60 % rätt i stavelser. När det gällde att få 
med någonting av natur, årstid, landskap eller resa uppnådde de svenskspråkiga nion-
deklassarna ett resultat på 73 %. 
  I haikuskrivandet presterade eleverna i årskurs nio genomgående ett aningen bättre 
resultat än i årskurs nio år 2001, då samma uppgift användes i ett utvärderingsprov. 
Medan den genomsnittliga lösningsprocenten år 2001 var 54 %, var den 65 % år 2010. 

Den diskuterande texten

Den diskuterande texten som eleverna skrev under veckorna fyra–fem år 2010 hade sin 
utgångspunkt i utvärderingen i modersmål och litteratur i årskurs 9 år 2003. Även då 
låg skrivandet i fokus och ett material med skrivuppgifter utarbetades. Samma material 
användes i utvärderingen år 2010 i aningen omarbetad form. Samma skrivuppgift ingick 
både i utvärderingen i modersmål och litteratur och i utvärderingen i äidinkieli ja kirjal-
lisuus.
 Den diskuterande texten analyseras närmare i den elektroniska rapporten Hur skri-
ver niondeklassarna? (2011). I rapporten ingår fyra artiklar: PD Elina Harjunens och FM 
Riitta Juvonens artikel ”Den egna rösten i diskuterande texter”, FD Beatrice Siléns artikel 
”Niondeklassarna skriver bokrekommendationer”, FD Minna Sääskilahtis artikel ”Hur 
argumenterar elever i årskurs nio?” samt FL Michaela Örnmarks artikel ”Genremedve-
tenhet och stilkänsla i årskurs 9”. 
 I uppgiften skulle eleverna välja ett av fyra ämnen och skriva en diskuterande text på 
60–80 rader på rutat papper. De fyra möjligheterna var följande: 

0. 
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Eleverna hade 120 minuter till sitt förfogande. I skrivanvisningarna nämndes det att 
”man i en diskuterande text granskar det valda ämnet ur många olika synvinklar. Man 
överväger och bedömer olika möjligheter.” Under skrivtillfället valde fl ickorna och poj-
karna uppgifter enligt följande fördelning: 

Tabell 8. Flickors och pojkars val av skrivuppgifter (%).

Skrivuppgift Flickor Pojkar

Modersmål 15 % 19 %

Bokrekommendation 35 % 29 %

Film och teater 27 % 34 %

Språk 24 % 18 %

Eleverna valde uppgifter enligt en mycket jämn fördelning. Ingen uppgift sticker ut som 
en särskild favorit, inte heller som en fl ick- eller pojkfavorit. Uppgift två, bokrekom-
mendationen, var i genomsnitt den populäraste uppgiften, uppgift tre var näst populä-
rast, som trea kom språkuppgiften och som fjärde uppgiften om elevens förhållande till 
läroämnet modersmål och litteratur. Uppgift nummer två var den populäraste uppgiften 
i provet och modersmål och litteratur och den minst populära i det motsvarande fi nsk-
språkiga provet i äidinkieli ja kirjallisuus.  

1. Modersmål och litteratur är ett centralt ämne. Är det också viktigt för dig? 
Fundera på vilken nytta du haft av de kunskaper och färdigheter du lärt 
dig i ämnet med tanke på din egen utveckling. Sätt egen rubrik. 

2. Rekommendera en bok för en vän. Motivera på ett mångsidigt sätt var-
för din vän borde läsa just den boken. Försök övertyga din vän. Sätt egen 
rubrik.  

3. Diskutera teaterns och/eller fi lmens betydelse för dagens ungdom. Sätt 
egen rubrik. 

4. Fundera på hur språket förenar och skiljer åt människor. Sätt egen rubrik. 
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 Bedömningsanvisningen för skrivuppgiften, som var riktad till modersmålslärarna, 
var mycket enkel. Den löd så här: 

Bedöm elevernas texter enligt samma schema som vanligtvis används vid 
bedömning av elevtexter i årskurs 9. Förse varje text med ett vitsord på 
skalan 4–10 (t.ex. 6+, 7½, 8, 9- o.s.v.). Om du brukat använda ett skriftligt 
omdöme, bör du denna gång omvandla detta omdöme till ett siffervitsord.

Bedömningen av elevernas diskuterande texter baserade sig inte på något slag av expli-
cita kriterier. På detta sätt fångar följande fi gurer upp något av den autentiska bedöm-
ningskulturen i skolorna. Modersmålslärarna hade en månad på sig att bedöma texterna. 
Texterna bedömdes enligt följande fördelning: 

Figur 7. Vitsordsfördelningen för pojkar och fl ickor i den diskuterande texten. 

Figuren åskådliggör en fördelning som beträffande profi len påminner om resultatför-
delningen för de övriga skrivuppgifterna i utvärderingen. Flickorna dominerar bland 
de högre vitsorden, medan pojkarna är i majoritet bland de lägre vitsorden. Den 
vanligaste vitsordskategorin för fl ickor ligger mellan 8- och 8,5. Pojkarnas vitsord sak-
nar en entydig topp – 80 % av pojkarnas texter har bedömts relativt jämnt utspridda 
mellan 6- och 8,5. 
 Hela 30 % av fl ickorna har bedömts med ett vitsord högre än 9-. För pojkar-
nas del är motsvarande siffra 6 %. I den lägre ändan av skalan har 41 % av poj-
karnas texter bedömts med 6,5 eller lägre. För fl ickornas del är andelen betyd-
ligt lägre, 11 %. 
 Fördelningen av vitsorden är i stora drag likartad som beträffande motsvarande skriv-
uppgift som ingick i utvärderingen i årskurs 9 år 2003 (Silverström 2004, 55). Den enda 
skillnaden som sticker ut är andelen pojkar i kategorin mellan 7- och 7,5. I utvärderingen 
2003 hade nästan 35 % av pojkarnas texter bedömts med dessa vitsord, medan siffran nu 
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låg vid 27 %. För pojkarnas del kan man alltså tala om en aning mer utspridd och jämn 
vitsordsfördelning på skalan från svaga färdigheter till utmärkta än fem år tidigare.    
 Då bedömningen av skrivuppgiften granskas mot bakgrund av skolvisa skillnader, 
visar det sig att det lägsta medeltalet för alla elevtexter i en skola var 6,9 och det högsta 
8,5. Av de 15 skolorna som deltog i utvärderingen hade dock tolv stycken ett medeltal 
inom intervallet 7,0–7,5. 
 Det går att skönja en liten skillnad i hur elevernas texter bedömts mellan 
Västra Finlands län och Södra Finlands län. Medeltalet var 7,4 i Södra Finlands 
län och 7,8 i Västra Finlands län. Ställer man dessa siffror i förhållande till elev-
ernas resultat i de övriga skrivuppgifterna syns en viss diskrepans. I de övriga 
skrivuppgifterna i utvärderingen fanns ingen skillnad länen emellan – eleverna 
uppnådde 67 % i de bägge länen. Vad som dock överensstämde mellan lärar-
nas bedömning av den diskuterande och de övriga skrivuppgifterna, som skulle 
bedömas enligt särskilda kriterier, var att bägge bedömningarna gav en bild av 
elevernas genomsnittliga färdigheter som nöjaktiga.     
 Hur ser bedömningen av elevernas texter ut i förhållande till det motsvarande fi nsk-
språkiga materialet? 

Figur 8. Vitsordsfördelningen för den diskuterande texten i modersmål och litteratur och äidinkieli ja     
kirjallisuus. 

Figuren åskådliggör hur modersmålslärarna i de fi nsk- och svenskspråkiga skolorna 
bedömt elevernas texter. Avvikelserna är så minimala att man inte kan tala om signifi -
kanta skillnader. I ljuset av denna fi gur ser det ut som om modersmålslärarna på 
den fi nsk- och svenskspråkiga sidan bedömer elevernas texter på skalan fyra–
tio på ett närmast identiskt sätt. 

0

5

10

15

20

25

30

35

4 - 4,5 5- - 5,5 6- - 6,5 7- - 7,5 8- - 8,5 9- - 9,5 10 - - 10

Vitsord modersmål

äidinkieli

An
de

l e
le

ve
r (

 i 
%

)



44

Exempel på en text som bedömts med vitsordet 10

    

   Män som hatar orättvisor

Boken hade genast blivit en succé. Det fanns recensioner om den överallt, det 
var som om alla kulturredaktörer i Norden hade sammanslutit sig i en kom-
plott för att höja just detta verk till en internationell bestseller. Ifall boken hade 
varit dålig, eller ens måttligt bra, skulle jag faktiskt ha misstänkt att alla de hyl-
lande recensionerna var skrivna för att göra namnet känt. Det var nämligen inte 
bara boken i sig själv, som det skrevs om. Nej, historien bakom dess ursprung, 
hur manuskriptet hittats efter författarens död och hur det plötsligt lyfte den 
avlidnes namn bland Sveriges främsta författare – var en legend, och det säl-
jer. Detta i sin tur gagnade de samma tidningar som först lyft titeln ”Män som 
hatar kvinnor” på allas läppar.
 Denna spontana misstanke skulle sitta hos mig länge – ända tills jag själv 
skulle läsa den och märka hur fantastisk den var.
 På grund av den massiva populariteten, fanns boken redan tryckt i tiotals 
olika upplagor. Just den volymen, som jag försiktigt skalat fram ur det granna 
paketpappret, var en pocketbok. På pärmen avbildades en medelålders man 
som satt med ryggen mot brasan och såg läsaren allvarsamt i ögonen. All upp-
märksamhet riktades dock mot den unga fl ickan bredvid honom. Svarthårig, 
kraftigt sminkad och ytterst fi entlig stirrade Lisbeth Salander på läsaren. Hen-
nes hatfulla ögon var som en inbjudan åt mig. Jag hade redan i ett tidigt skede 
märkt hur mycket jag älskade att läsa om tvära, slutna och litet vridna männis-
kor – människor som jag i riktiga livet skulle ha hatat. Och Lisbeth – Lisbeth 
såg ut som en kvinna som skulle få självaste Heathcliff  att likna på en mullig 
hobbit.
 Det tog knappt en vecka att läsa romanen. Den var inte särskilt tjock, men 
hade mycket mera innehåll en allt Rosamunde Pilcher sammanlagt hade skrivit 
under sitt liv. Bokens fel var mycket grova och iögonfallande, men meriterna 
var fl era till antalet och vägde mera.
 Att sammanfatta handlingen kort är svårt, eftersom det är just detaljerna 
och de talrika sidospåren som blåser liv i berättelsen. Grunden till boken är 
dock simpel. Mikael ”Kalle” Blomkvist en känd journalist och delägare i tid-
ningen Millennium, får ett nästan sataniskt erbjudande av den gamle affärsrä-
ven Henrik Vanger; Henrik vill köpa ett år ur Mikaels liv. Som belöning skall 
han få det han önskar mest här på jorden: bevis mot Hans-Erik Wennerström, 
som har lurat Mikael så att han kommer att åka till fängelset. Olikt de förnuf-
tiga huvudpersonerna i Grimms sagor tackar Mikael ja till Vanger.
 Vanger vill att Mikael skall ägna ett år åt endast ett mål – att ta reda på vem 
som mördade hans brorsons dotter Harriet. Ända sedan 60-talet har Vanger 



45

varit besatt av det olösta mysteriet. Mikael har inget annat val än att ta itu med 
ett till synes omöjligt uppdrag.
 Stieg Larsson var en skicklig skribent. Hans sätt att berätta får kalla kårar 
att gå längs läsarens ryggrad. Han är korrekt och saklig, men har ett varierande 
språk med många skarpa sidokommentarer. Han för handlingen vidare i till-
räckligt snabb tempo för att inte tappa läsarens intresse. Detta leder ibland till 
att man ibland tappar bort sig och måste backa några sidor. Att Larsson var en 
nybörjare märks lika tydligt som hans begåvning.
 En till sak som kanske kunde ha slipats bort med erfarenhet var hans bru-
tala våldscener. Ett av bokens centrala teman var sadism, vilket förklarar en del, 
men särskilt den onödigt detaljerade våldtäcktscenen övergick i mina ögon till 
dålig smak. ”Spänningen i en thriller skapas inte av själva våldshandlingen utan 
ovissheten”, som mästaren själv har uttryckt det. Larsson använde sig just av 
denna ovisshet och oförutsägbara vändpunkter. Det är synd att han degrade-
rade sitt verk genom att överdriva.
 En god författare har också alltid ett budskap, och det har även Larsson. 
Hans två huvudteman är samhällskritik och – något överraskande – feminism. 
Larsson skildrar skoningslöst ett ”västerländskt rättsamhälle” där orättvisorna 
pyr under den blanka ytan. Konspirationer skapas och skam och rädsla tystar 
vittnen i en värld där endast pengar öppnar portar. Att Larsson var journalist 
till yrket märks i hans oändliga teorier om konspirationer och korruption, och 
hans skepticism gentemot såväl regering, polis och affärsmän. Till hans ära 
måste det nämnas att han inte är ett dugg skenhelig, utan beskriver även medi-
ans giriga jakt efter offerdjur att offra på den mänskliga grymhetens altare.
 För att vara en manlig författare visar Larsson ovanligt tvära åsikter om kvin-
nans ställning i vårt så kallade rättssamhälle. genom diverse scener där otrev-
liga karaktärer uttrycker en nedlåtande attityd mot kvinnor och vägrar ändra 
sig, gör Larsson narr av dessa gammalmodigheter. Hans kvinnliga karaktärer är 
utan undantag starka, smarta och duktiga inom sitt yrke. Genom Lisbeth Salan-
der återger Larsson en historia om en kvinna, som trots – eller kanske just på 
grund av – att hon hela sitt liv blivit nedtryckt av män, växer upp till en envis 
och självständig människa som kan ta vara på sig själv. Dessutom bevisar hon 
att man inte måste vara vacker enligt de västerländska normerna, komma ur 
en bra familj eller vara heterosexuell för att klara sig bra i livet.
 ”Män som hatar kvinnor” är alltså en mycket politisk deckare som river ner 
alla normer som skapats inom genren. Ifall du varken är rädd för brutala sce-
ner, starka kvinnor eller radikala åsikter rekommenderar jag den varmt åt dig!
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4 RESULTAT I SAMMA UPPGIFTER 2005 OCH 2007 

Utvärderingen var huvudsakligen förankrad i två tidigare utvärderingar i modersmål 
och litteratur: årskurs 7 år 2007 och årskurs 9 år 2005. Förankringen innebär att proven 
innehöll identiska uppgifter, som gör det möjligt att jämföra resultatet vid olika årskur-
ser och tillfällen. Förutom att denna utvärdering gav information om niondeklassarnas 
modersmålskunskaper och färdigheter år 2010, gav den även information om hur elev-
ernas kunskaper utvecklats från årskurs 7 till årskurs 9 samt information om hur kun-
skapsnivån ter sig i förhållande till situationen i årskurs 9 fem år tidigare.
 I detta kapitel beskrivs resultatet i utvärderingen i årskurs 9 år 2010 i förhållande till de 
två tidigare utvärderingarna. I kapitlet exemplifi eras elevernas kunskaper utgående från 
hur de klarat sig i enskilda provuppgifter. I kapitlet ingår även en jämförelse av resultat-
förändringen från årskurs 7 till årskurs 9 på skolnivå. 

Samma uppgifter i årskurs 7 hösten 2007

Uppföljningsutvärderingen i årskurs 9 våren 2010 innehöll 20 delar (en uppgift kan bestå 
av fl era delar) som även hade ingått i utvärderingsprovet två och ett halvt år tidigare i 
årskurs 7. I provet under vårterminen i årskurs 9 ställdes 625 elever i 14 av de 15 sko-
lorna som deltog i utvärderingen alltså inför exakt samma uppgifter som de redan kon-
fronterats med i början av årskurs 7. Av dessa 625 elever var 330 fl ickor och 295 pojkar.
 Inom delområdet läsning, litteratur och textkännedom ingick bl.a. en uppgift där 
eleverna skulle koppla ihop fyra termer som gällde texter och litteratur med en korrekt 
defi nition. Att ”novell” betyder ”kort skönlitterär berättelse” visste 82 % av eleverna i 
årskurs 9 jämfört med 53 % i årskurs 7 (förbättring 29 procentenheter). Att ”berättaren” 
är ”den som redogör för händelserna ur ett visst perspektiv” visste 57 % i årskurs 9 jäm-
fört med 36 % i årskurs 7 (förbättring 21 procentenheter). Att ”reklam” är en ”betald 
text som planerats för en viss målgrupp och som ger vissa löften” visste 75 % i årskurs 
9 jämfört med 51 % i årskurs 7 (förbättring 24 procentenheter). Det fjärde begreppet 
som eleverna skulle förklara var ”intrig”. Uppgiften var aningen svårare, men även där 
kunde en tydlig förbättring skönjas: 28 % i årskurs 9 jämfört med 12 % i årskurs 7 (för-
bättring 16 procentenheter). 
 Både i utvärderingsprovet 2007 och provet 2010 ingick uppgifter med anknytning 
till artikeln ”Arkeologer på skattjakt” (förkortning av Morten Fotel Rendsmarks artikel 
i Illustrerad vetenskap 1/2002). I en av uppgifterna skulle eleverna ange om texten i fråga 
var en debattext, nyhetstext, artikel, ledare eller recension. Medan 53 % av eleverna visste 
det rätta svaret i årskurs 7, var resultatet 66 % i årskurs 9. Resultatet var 13 procentenhe-
ter högre, och tyder på att elevernas genrekompetens har ökat från årskurs 7 till årskurs 
9. I en annan uppgift med koppling till artikeln fi ck eleverna ta ställning till hur många 
textstycken ett visst avsnitt i artikeln innehöll. Medan 51 % av eleverna uppenbarligen 
visste vad ett textstycke är och kunde räkna antalet stycken i årskurs 7, var andelen 73 % 
i årskurs 9. 
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 I två andra fl ervalsuppgifter med anknytning till artikeln där eleverna ombads söka 
och lokalisera information hade elevernas läsfärdigheter däremot inte förbättrats lika 
mycket. Den ena frågan löd: ”Varifrån härstammar de skatter som ligger på havets bot-
ten?”. Svarsalternativen var följande: 

 

 

Här lyckades 75 % av eleverna besvara frågan med det rätta svaret d) i årskurs 7. I års-
kurs 9 var motsvarande resultat 79 %. 
 Mot bakgrund av alla dessa resultat är det tydligt – trots en viss variation – att elev-
erna i genomsnitt hade blivit bättre på läsförståelse under den tidsperiod som årskur-
serna 7 till 9 omfattar. 
 Tre andra uppgifter som hade anknytning till artikeln i Illustrerad vetenskap ingick i del-
området språkkännedom. Eleverna skulle ange vilken ordklass orden ”arkeologiskt”, 
”fynd” och ”ödeläggs” tillhör. I årskurs 7 var resultaten 52 %, 53 % och 52 %. I årskurs 
9 låg kunnandet på en aning högre nivå: 62 %, 68 % och 68 %. 
 Inom delområdet skrivande ingick en omfattande uppgift som bl.a. testade elevernas 
språkliga kreativitet. Det var en diktuppgift där eleverna skulle tolka och omskriva den 
ljudhärmande dikten ”Loch Ness-odjurets sång” av Edwin Morgan. Dikten löd så här: 

Sssnnnwuffffl l?
Hnwhuffl  hhnnwfl  hnfl  hfl ?
Gdroblboblhobngbl gbl gl g g g g glbgl.
Drublhafl ablhafl ubhafgabhafl hafl  fl  fl  –
gm grawwwww grf  grawf  awfgm graw gm.
Hovoplodok-doplodovok-plovodokot-doplodokosh?
Splgraw fok fok splgrafhatchgabrlgabrl fok splfok!
Zgra kra gka fok!
Grof  grawff  gahf ?
Gombl mbl bl –
blm plm,
blm, plm,
blm, plm
blp.

  a) Från de fartyg som seglade från Europa till Amerika. 
  b) Från de spanska handelsskeppen som kom från Filippinerna. 
  c) Från de fartyg som fraktade silke och kryddor. 
  d) Från de skepp som fraktade varor från Amerika till Spanien. 
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Uppgiften gick ut på att eleverna så nära som möjligt skulle tolka och förvandla Loch 
Ness-odjurets sång till god och begriplig svenska, men samtidigt behålla den visuella 
utformningen. Uppgiften testade bl.a. elevernas förmåga att uppfatta rytm, tolka bud-
skap, gå i roll och välja lämplig språkdräkt. Ett exempel på en lyckad lösning kunde se 
ut så här:

Igen?
Varför varför varför varför?
Människorna kan inte lämna mig i fred.
Dagutochdaginbaraskrattochskrik –
jag undrar och undrar tar det aldrig slut.
Finns den- syns den- hör du den- ser du den?
Jag är utlé på att varje dag gömma mig i havets djup!
Redan i hundratals år!
Kan de inte fara?
Kommer bara tillbaka – 
om och om,
om och om,
om och om,
igen.

Resultatet i provet för niondeklassarna var klart högre, 64 % mot 54 % i årskurs sju. Flick-
ornas resultat hade förbättrats från 62 % till 76 %, och pojkarnas från 40 % till 51 %. 
Eleverna hade alltså lärt sig att bättre klara av en uppgift som denna under de högre års-
kurserna. Skillnaden var statistiskt signifi kant. Att notera är emellertid att glappet mellan 
fl ickornas och pojkarnas resultat samtidigt vidgats från 22 % till 25 %. Att även notera är 
att en del elever avstått från att göra uppgiften. I ett sampel på 200 texter hade 27 elever 
(14 %) lämnat uppgiften obesvarad. I sin helhet vittnar resultatet delvis om att uppgiften 
i sig var bättre på att ta fasta på fl ickornas än pojkarnas förmågor. Flickorna i årskurs 7 
klarade av uppgiften bättre än pojkarna i årskurs 9.
 Tre fjärdedelar av eleverna skrev dikten på god svenska. Då eleverna gjorde uppgif-
ten i årskurs 7 var motsvarande siffra 65 %. 
 I en annan uppgift med anknytning till ”Loch Ness-odjurets sång” som ingick i del-
området språkkännedom skulle eleverna identifi era och namnge så många skiljetecken 
som möjligt i dikten. Eleverna hade blivit märkbart bättre på att känna igen skiljeteck-
nen. I årskurs 7 var resultatet 57 % i denna uppgift. I årskurs 9 var resultatet 75 %.
 För att konkludera de förändringar från årskurs 7 till årskurs 9 som går att 
skönja mot bakgrund av de två utvärderingarna kan följande konstateras: En 
förbättring av resultatet går att skönja genomgående i alla de 20 delarna. Beträf-
fande de enskilda uppgifterna varierade förbättringarna mellan 4 och 29 procent-
enheter. Inom delområdet läsning, litteratur- och textkännedom klarade elev-
erna av uppgifterna 16 procentenheter bättre än i årskurs 7. Ökningen var 17 pro-
centenheter för fl ickorna och 16 procentenheter för pojkarna. Inom delområdet 
språkkännedom ökade kunskaperna med 15 procentenheter. Också inom detta 
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delområde var ökningen ungefär densamma för fl ickorna och pojkarna – 16 pro-
centenheter för fl ickorna och 15 procentenheter för pojkarna. Inom delområdet 
skrivande ökade resultatet med i medeltal 11 procentenheter. Ökningen var 12 
procentenheter för pojkarna och 11 procentenheter för fl ickorna. Skillnaderna 
mellan fl ickorna och pojkarna är inte nämnvärda.
 En stor del av eleverna hade blivit betydligt bättre på läsförståelse och på att 
känna igen, förstå och kunna använda grundläggande begrepp som har att göra 
med språk, läsning och litteratur. Samtidigt är det skäl att konstatera att det fort-
farande i årskurs 9 också fi nns elever som exempelvis inte behärskar använd-
ningen av t.ex. sådana grundläggande begrepp som tidningsartikel, skiljetecken 
och textstycke. 

Förbättringar mellan årskurs 7 och årskurs 9 på skolnivå

Av de 15 skolorna som deltog i utvärderingen i årskurs 9 hade 14 deltagit i utvärderingen 
i årskurs 7 år 2007. Uppföljningen gav möjlighet att utreda frågan om det bland dessa 
skolor fi nns sådana som t.ex. åstadkommit anmärkningsvärda resultatförbättringar. Jäm-
förelsen mellan skolorna i detta avsnitt baserar sig enbart på hur de 625 eleverna som 
deltog i de båda utvärderingarna klarade sig i de gemensamma uppgifterna i provet, inte 
på provresultatet i sin helhet. Av de 625 eleverna var 330 fl ickor och 295 pojkar.
 Figuren nedan visar hur eleverna i de 14 skolorna i genomsnitt klarade av uppgifterna 
i årskurs 7 och hur samma elever klarade av samma uppgifter i årskurs 9. Den lägre linjen 
åskådliggör det skolvisa resultatet i årskurs 7 och den högre linjen det förbättrade resul-
tatet i årskurs 9. Mellanrummet linjerna emellan anger förändringen. Ju bredare mellan-
rummet är, desto mer har skolans genomsnittliga resultat förbättrats. De fjorton sko-
lorna är ordnade från vänster till höger enligt resultatet i årskurs 7 – ju högre resultat i 
årskurs 7, desto längre till höger i fi guren. 
  

Figur 9. De 14 skolornas resultatförbättringar från årskurs 7 till årskurs 9 (%). 
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Resultatet var i genomsnitt 53 % för alla de 14 skolorna i årskurs 7. Motsvarande med-
eltal var 67 % i årskurs 9. Den genomsnittliga förbättringen var ca 14 procentenheter. 
Det är skäl att förhålla sig aningen kritisk till de skolvisa förändringarna eftersom resul-
tatet särskilt beträffande mindre skolor t.ex. kan vara påverkat av enskilda elever som 
klarat sig förhållandevis bra. 
 Granskar man förbättringen i ljuset av de enskilda skolornas resultat, visar det sig att 
det fanns en viss variation skolorna emellan. Den största resultatförbättringen var 19 
procentenheter (skola fem i fi guren), medan den minsta förbättringen var 3 procenten-
heter (skola fem i fi guren). 
 Bortsett från enstaka undantag som t.ex. skola nummer tre går det att skönja en klar 
tendens i fi guren: De skolor vars resultat i årskurs 7 var svagare har förbättrat mera i 
förhållande till de skolor vars resultat var starkare i årskurs 7. Sex av de sju svagaste sko-
lorna i årskurs 7 har förbättrat mer än genomsnittet på 14 %. Bland de sju starkaste sko-
lorna i årskurs 7 har enbart en skola förbättrat över genomsnittet.
 De två svagaste skolorna (längst till vänster) hade förbättrat sitt resultat med hela       
18 %. Den starkaste skolan (längst till höger) som hade det högsta resultatet i årskurs 7 
har efter en förbättring på 13 procentenheter samma ledande position med 83 % i års-
kurs 9. Att notera är att positionerna inte är oföränderliga: i fi guren syns även skolor vars 
resultat förbättrats så mycket att de tagit fast och t.o.m. kört förbi skolor vars resultat var 
högre i årskurs 7.   
 Det var inte första gången som inlärningsresultaten studerats i form av uppföljnings-
utvärderingar i årskurs 7 och årskurs 9. När inlärningsresultaten följdes upp på ett mot-
svarande sätt mellan åren 2002–2005, kunde en genomsnittlig förbättring på 10–14 pro-
centenheter konstateras inom delområdena läsning, litteratur- och textkännedom samt 
skrivande. Å andra sidan kunde man också lägga märke till att kunskaperna och färdig-
heterna i språkkännedom och skrivande även kunde försvagas under de högre årskur-
serna (Metsämuuronen 2007, 26–30). Liksom i utvärderingen i årskurs 9 år 2010, kunde 
man då konstatera att resultatet förbättrats aningen mer i de skolor vars resultat i årskurs 
7 var lägre, än i de skolor vars resultat då var bättre. 

Samma uppgifter i årskurs 9 hösten 2005

I provet 2010 ingick 28 delar (en uppgift kan bestå av fl era delar) som även ingick i utvär-
deringen i årskurs 9 år 2005. Dessa delar var fördelade enligt följande: Läsning, litte-
ratur- och textkännedom (9 delar), språkkännedom (7 delar) och skrivande (12 delar). 
Utvärderingarna genomfördes i olika skolor. Samplet, provarrangemangen, provtiden 
och bedömningen var ändå likartade.
 Beträffande de enskilda uppgifterna varierade resultatförändringarna mellan -6  och 
+9 procentenheter. De genomsnittliga skillnaderna mellan resultaten 2005 och 
2010 är obefi ntliga. De genomsnittliga lösningsprocenterna för de gemensamma upp-
gifterna 2005 och 2010 befi nner sig båda inom det minimala intervallet 62–63 %. Inom 
delområdet läsning, litteratur- och textkännedom var resultatet 57 % år 2005 och 58 % 
år 2010. Inom delområdet språkkännedom var resultatet 60 % år 2005 och 59 % år 2010. 
Inom delområdet skrivande var resultatet 70 % år 2005 och 72 % år 2010. 
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 Då resultaten granskas beträffande enskilda delar i provet går små förbättringar och 
försämringar att skönja. 
 I såväl provet 2005 som provet 2010 ingick några uppgifter med anknytning till två dia-
gram som visade förekomsten av blågrönalger i Östersjön. Den s.k. ”Algbarometern” var 
hämtad från webbtjänsten för statens miljöförvaltning. I dessa uppgifter testades elever-
nas förmåga att läsa, tolka och förstå information som presenterats i form av stapeldia-
gram. Eleverna skulle ta ställning till om två påståenden kring algförekomsterna var rik-
tiga/felaktiga. Lösningsprocenterna i de två uppgifterna var på hjälplig (47 %) respektive 
försvarlig (59 %) nivå. Pojkarna klarade sig bättre än fl ickorna i den ena av uppgifterna 
(62 % mot 57 %). Då det genomsnittliga resultatet jämförs med resultatet 2005 visar det 
sig att lösningsprocenten i den ena uppgiften var exakt densamma (47 %) båda gångerna, 
men att lösningsprocenten i den andra diagramuppgiften låg på en lägre nivå denna gång 
(67 % år 2005, 59 % år 2010). 
 En av de skrivuppgifter som ingick i provet 2010 hade även ingått i niondeklassarnas 
prov 2005. Eleverna ombads att skriva ett sakligt e-postbrev till en turistbyrå och be om 
information inför en klassresa. I uppgiften testades skrivandet som saklig kommunika-
tion. Då lösningsprocenterna i utvärderingarna 2005 och 2010 jämförs, visar det sig att 
resultaten ligger på samma nivå. År 2010 var resultatet 72 % och år 2005 var det 70 %. 
Elevernas e-postbrev bedömdes mot bakgrund av tolv olika kriterier. Inom de kriterier 
som gäller stil, meningsbyggnad och stavning har eleverna fått aningen bättre resultat i 
utvärderingen 2010 än 2005. 
 Den allra lättaste uppgiften i provet 2010 var en uppgift där eleverna ur ett textstycke 
skulle plocka ut sammansatta ord. År 2010 lyckades 85 % av eleverna hitta två samman-
satta ord ur textstycket, år 2005 var motsvarande siffra 76 %. I en annan uppgift inom 
området språkkännedom gällde det för eleverna att ange tempusform för några predi-
kat. Att de var skrivna i presens visste försvarliga 47 % av eleverna. Jämfört med resul-
taten från 2005 års prov, där samma uppgift ingick var resultatet ändå sex procentenhe-
ter högre i årets prov (47 % respektive 41 %). 
 Mot bakgrund av de två utvärderingarna 2005 och 2010 är det svårt att få en 
entydig uppfattning om förändringar skett i en eller annan riktning. Medan elev-
erna klarat sig aningen bättre i en del av uppgifterna, fi nns det även uppgifter där resul-
tatet blivit sämre. Ett sådant exempel utgjorde tre uppgifter inom delområdet språkkän-
nedom där eleverna skulle ta ställning till om följande påståenden stämmer eller inte: 

I det första påståendet var resultatet 74 % år 2005, medan det var 68 % år 2010. I det 
andra påståendet var resultatet 71 % år 2005, medan det var 65 % år 2010. I det tredje 
påståendet var resultatet likaså sjunkande: 62 % år 2005 och 58 % år 2010. Dessa siffror 

I meningen Camilla äter glass är ordet glass subjekt. 
I meningen Jag vill gärna bo på landet är på landet adverbial. 
Flera bisatser kan tillsammans bilda en fullständig mening.
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skulle tyda på att elevernas kunskaper i språkkännedom, d.v.s. färdigheterna i att identi-
fi era, namnge och förstå språkliga strukturer skulle ligga på en lägre nivå än i den före-
gående utvärderingen i årskurs 9. Detta är emellertid svårt att hävda eftersom eleverna 
samtidigt visade sig vara aningen bättre än tidigare på att fi nna sammansatta ord och 
ange tempusformer. 
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5 INFORMATION OM ELEVERNA, UNDERVISNINGEN  
 OCH SKOLORNA

I samband med provet samlades bakgrundsinformation in genom enkäter som var rik-
tade till tre målgrupper: elever, modersmålslärare och rektorer. Det här kapitlet är en 
sammanfattning av den information som enkäterna gav. En del av bakgrundsinforma-
tionen analyseras senare i förhållande till provresultatet (se kapitel 6, Bakgrundsvariabler-
nas samband med resultatet). 
 Den enkät som eleverna besvarade gällde bl.a. innehållet i modersmålsundervisningen, 
deras dagliga bruk av det svenska språket och frågan om hur många böcker de läser på 
sin fritid. Dessutom kartlades elevernas attityder till modersmålsämnet. Lärarenkäten 
innehöll huvudsakligen frågor om innehållet i undervisningen och lärarnas synpunkter 
på bl.a. läromaterialet, på vad som försvårar uppnåendet av goda inlärningsresultat och 
vad lärarna anser om grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Den 
enkät som riktades till rektorerna gav grundläggande information om modersmålsun-
dervisningen, bl.a. om timresurserna, stödundervisningen och undervisningsgruppernas 
storlek.  

Undervisningen enligt eleverna

Då eleverna tillfrågades om innehållet i modersmålsundervisningen framstår två del-
områden som särskilt vanliga inslag i undervisningen. Eleverna ansåg att modersmåls-
undervisningen i åk 7–9 ofta bestått av skrivövningar (berättelser, rapporter m.m.) och 
språkkännedom (ordkunskap, grammatik, språkvård m.m.). Relativt vanliga inslag var 
också genomgång av hemuppgifter, muntliga presentationer och föredrag samt läsning 
av skönlitteratur. Ungefär lika ofta ansåg eleverna att de arbetat tillsammans i grupper 
och fört diskussioner och haft debatter. 
 Av fi guren som följer framgår elevernas uppfattningar om innehållet i undervisningen.
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Figur 10. Elevernas uppfattning om innehållet i modersmålsundervisningen i årskurs 7–9.

De vanligaste inslagen fi nns högst uppe i fi guren, de ovanligaste längst nere. Figuren 
vittnar samtidigt om uppenbara tyngdpunkter och stor variation inom undervisningen. 
Nästan vid varje punkt fi nns det elever som säger aldrig och elever som säger mycket 
ofta beträffande samma inslag. När det exempelvis gäller läroboksläsning och övningar i 
läroboken tyder elevernas uppfattningar tydligt på stora skillnader: Enligt eleverna använ-
der ungefär en femtedel av lärarna aldrig läroboken, medan ungefär en femtedel använ-
der den mycket ofta.
 Då innehållet i undervisningen i åk 9 våren 2010 ställs i förhållande till mot-
svarande uppgifter som samlades in i utvärderingen i årskurs 9 (2005) visar 
sig en oföränderlighet: Under den senaste femårsperioden hade användningen 
av datorer och internet inte i genomsnitt blivit vanligare redskap och inslag i 
modersmålsundervisningen. I fi guren ovan hittas inslaget längst nere, precis som i 
motsvarande fi gur i utvärderingen 2005 (Silverström 2006, 38). Det näst minst populära 
inslaget såväl 2005 som 2010 är även det det samma, nämligen videoband, fi lmer eller 
TV-program (Silverström 2006, 38). Den gemensamma nämnaren för datorer, internet, 
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videoband, fi lmer och TV-program är att de utgör tekniska inslag i modersmålsunder-
visningen.    
 Liksom också tidigare utvärderingar visat verkar svenskspråkiga elever jobba aningen 
mer med uppslagsböcker, ordböcker eller faktaböcker än fi nskspråkiga elever (Lappalai-
nen 2006, 32; Silverström 2006, 37). 
 Några mindre förskjutningar verkar ha ägt rum under de högre årskurserna sedan 
utvärderingen i årskurs 7 år 2007 (Silverström 2008, 46). Ett inslag vars betydelse klart 
minskat från årskurs 6 (som frågan då gällde) till årskurs 9 är läroboksläsning och 
övningar i läroboken. Andelen elever som angav att de ofta eller mycket ofta sysslat med 
läroboken hade sjunkit från 74 % till 19 %. Även andelen skrivövningar ser ut att ha 
minskat i övergångarna från årskurs 7 till årskurs 9. Av niondeklassarna angav 69 % att 
de ofta eller mycket ofta haft skrivövningar (83 % i åk 7).    
 I de fi nska skolorna som deltog i motsvarande utvärdering i årskurs 9 våren 2010 före-
kom läroboksläsning och övningar i läroboken ofta i modersmålsundervisningen i klas-
serna 7–9 (Lappalainen 2011, 29). 

Bokläsning

Av provdeltagarna läste 64 % minst en bok på sin fritid varje månad. När medeltalet ana-
lyseras separat för pojkar och fl ickor visar sig en stor skillnad. Av fl ickorna läste 78 % 
minst en bok i månaden, medan motsvarande siffra för pojkarna var 48 %. 

FIGUR 11. Antalet böcker som eleverna läser varje månad på sin fritid (andra än läroböcker). 
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I ljuset av fi guren går det att skönja tre utmärkande drag för elevernas bokläsning: Flick-
orna läser mer än pojkarna, det fi nns elever som läser mer och elever som läser min-
dre, och det fi nns grovt sagt elever som läser och elever som inte överhuvudtaget läser 
böcker på sin fritid. Av pojkarna läste 52 % inte en enda bok utöver läroböckerna 
på sin fritid. Motsvarande siffra för fl ickornas del var 22 %. Bland de fi nsksprå-
kiga eleverna var motsvarande siffror ännu högre – 61 % för pojkarna och 30 % 
för fl ickorna (Lappalainen 2011, 29). 
 Jämfört med årskurs 7 år 2007, då i stort sett samma elever besvarade samma fråga, 
hade bokläsningen tydligt minskat. I årskurs 7 läste 82 % av eleverna minst en bok på sin 
fritid varje månad. Av fl ickorna läste 91 % minst en bok och av pojkarna 71 %. Skillna-
den mellan fl ickor och pojkar verkar alltså öka mellan årskurs 7 och 9 (Silverström, 2003, 
75–76 och 2006, 38–39). Över lag uppvisar dessa jämförelser två trender beträf-
fande läsandet av böcker i årskurs 7–9: dels har bokläsandet över lag minskat 
hos eleverna, och dels har den procentuellt sett minskat mera hos pojkarna. Även 
bland de fi nskspråkiga eleverna har läsandet av böcker generellt sett minskat 
sedan utvärderingen i årskurs 9 år 2005 (Lappalainen 2011, 29).  
 Följande fi gur ger en fi ngervisning om hur elevernas bokläsning utvecklats under en 
längre tidsperiod samt om eventuella regionala skillnader. I tabellen anges andelen elever 
som läser minst en bok på fritiden varje månad. 

TABELL 9. Bokläsning på fritiden i årskurs 7 och i årskurs 9 enligt län under tidsperioden 2002–2010. 

åk 7 år 2002 åk 9 år 2005 åk 7 år 2007 åk 9 år 2010

Hela samplet 86 % 67 % 82 % 64 %

Södra Finlands län 85 % 66 % 79 % 65 %

Västra Finlands län 88 % 68 % 84 % 63 %

Uppgifterna i tabellen bekräftar två tendenser som också tidigare utvärderingar gett vid 
handen. Å ena sidan minskar elevernas bokläsande från årskurs 7 till årskurs 9 (Silver-
ström 2008, 48). Å andra sidan verkar bokläsandet över lag ha minskat en aning under 
den längre tidsperiod som de två uppföljningsutvärderingarna i årskurs 7 och 9 åren 
2002–2005 och åren 2007–2010 omfattar. Andelen elever som läser minst en bok på fri-
tiden varje månad har minskat både beträffande eleverna som börjar i sjuan och elev-
erna som går ut nian. 
 Att notera är att dessa uppgifter gäller läsning av uttryckligen böcker samt att siffrorna 
gäller en specifi k tidsperiod, såväl beträffande dessa ungdomars liv som beträffande den 
informationsteknologiska omvälvningen som präglat samhället under de senaste åren. 
Framförallt torde minskningen i bokläsning under högstadietiden bero på att eleverna 
under detta skede av sin utveckling får allt fl er fritidsintressen, på bekostnad av läsningen. 
En del av eleverna i årskurs 7–9 har förmodligen övergått till att läsa andra typer av tex-
ter än böcker, inte minst e-post, webbsidor och andra elektroniska texter. 
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Elevernas språkbruk

Av provdeltagarna uppgav 90 % att de hade svenska som modersmål. Av de övriga 
eleverna meddelade 7 % att de hade fi nska som modersmål och 2 % att de både hade        
fi nska och svenska som modersmål. Endast 3 elever uppgav något annat modersmål.           
I de senaste utvärderingarna i årskurs 7 och årskurs 9 har den procentuella fördelningen 
varit ungefär densamma (Silverström 2003, 77; Silverström 2004, 102; Silverström 2006, 
40; Silverström 2008, 50).   
 I utvärderingen ingick en särskild utredning om i vilken grad provdeltagarna använder 
svenska i vanliga, vardagliga situationer. Eleverna skulle uppge graden av språkanvänd-
ning på skalan 1–5. De elever som valde värdet 1 uppgav att de aldrig använder svenska 
i den angivna situationen, medan de elever som valde t.ex. värdet 3 påstår att de använ-
der lika mycket svenska som något annat språk. Om en elev valde värdet 5, betyder det 
att han eller hon alltid använder svenska i den angivna situationen.  
 Figuren nedan åskådliggör provdeltagarnas språkanvändning i olika vardagssituatio-
ner. Av fi guren framgår medeltalen för pojkar och fl ickor i olika situationer. Utgående 
från tabellen verkar pojkar och fl ickor använda svenska i ungefär lika stor omfattning i 
olika vardagssituationer. Skillnaderna är inte statistiskt signifi kanta beträffande en enda 
situation. 

FIGUR 12. Provdeltagarnas språkanvändning i olika vardagssituationer. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

tittar på svenskspråkiga tv-program

talar svenska på offentliga platser (t.ex.
i affärer, i bussen, på biblioteket)

talar svenska i samband med fritidsintressen
(klubbar, föreningar m.m.)

talar svenska med släktingar eller vänner
till familjen

skriver e-
textmeddelanden på svenska

post, traditionella brev eller

läser svenska böcker, tidningar m.m.

talar svenska med egna vänner på fritiden

talar svenska med familjemedlemmar

1 = aldrig     2 = ganska sällan     3 = lika mycket svenska som annat språk (t.ex.finska)     4 = mest svenska     5 = alltid

Flickor Pojkar
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I genomsnitt använder eleverna mest svenska inom familjen och tillsammans med vän-
ner på fritiden. Beträffande språkanvändningen med familjemedlemmarna är den pro-
centuella fördelningen följande: 3 % aldrig svenska, 4 % ganska sällan svenska, 21 % 
lika mycket svenska som annat språk, 17 % mest svenska och 56 % alltid svenska. Av 
provdeltagarna talade alltså den största delen (94 %) svenska i ganska stor utsträckning 
inom familjen. Mest sällan följde eleverna med TV-program på svenska. Fördelningen 
på de fem grupperna uppvisar inga förändringar i ljuset av de senaste utvärderingarna i 
modersmål och litteratur (Silverström 2003, 79; Silverström 2006, 40; Silverström 2008, 
51). 
 Vid tolkningen av fi gur 12 är det skäl att notera att elevernas svar inte berättar om 
hur ofta eleverna använder svenska i en viss situation, utan framför allt om de vanligen 
använder svenska då råkar hamna i situationen. 
 Mot bakgrund av alla de åtta situationerna som presenteras i fi gur 12 delades prov-
deltagarna in i grupper enligt ett s.k. språkindex. Efter denna indelning kunde 24 % av 
provdeltagarna placeras i den grupp som använder bara eller nästan bara svenska i sitt 
vardagsliv (index 4,5–5,0). Till den grupp elever som uppgav sig använda mest svenska i 
sitt dagliga liv hörde 36 % (index 3,5–4,4). I den grupp som använder lika mycket svenska 
som något annat språk (index 2,5–3,4) ingick 29 % av eleverna. Bland provdeltagarna 
använde 10 % aldrig eller ganska sällan svenska i sitt dagliga liv utanför skolan (index < 
2,5). 
 Situationen i årskurs 9 år 2010 är mer eller mindre den samma som i årskurs 7 år 2007 
då i princip samma elever besvarade samma frågor (Silverström 2008, 51). Motsvarande 
siffror i årskurs 7 var: index 4,5–5,0 (26 %), index 3,5–4,4 (34 %), index 2,5–3,4 (27 %) 
och index < 2,5 (13 %). 
 När uppgifterna för årskurs 9 år 2010 ställs i förhållande till motsvarande uppgifter i 
årskurs 9 år 2003 och 2005 visar sig inga tydliga förskjutningar i en eller annan riktning. 
Den enda lilla förändringen som pekar åt samma håll i de tre utvärderingarna gäller (index 
> 2,5) de elever som aldrig eller ganska sällan använder svenska i sitt dagliga liv – deras 
procentuella andel har minskat en aning kontinuerligt från 15 % (2003) till 12 % (2005) 
och ytterligare till 10 % (2010). Förändringen kan delvis bero på varierande sampel i de 
olika utvärderingarna. Mot bakgrund av utvärderingarna 2003, 2005 och 2010 i årskurs 
9 kan man ändå konstatera att niondeklassarnas språkliga situation inte i genomsnitt för-
ändrats under perioden 2003–2010 (Silverström 2004, 104, Silverström 2006, 41). 
 Följande diagram åskådliggör elevernas användning av svenska länsvis enligt språkin-
dex. Siffrorna baserar sig på svar från 404 elever i Södra Finlands län och 522 elever i 
Västra Finlands län. Ju högre indexet är, desto mer använder eleverna svenska i sitt var-
dagsliv. 
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FIGUR 13. Provdeltagarnas språkanvändning länsvis (%).

Av fi guren framgår det bl.a. att en dryg tredjedel av provdeltagarna i Södra Finlands län 
använder mest svenska eller enbart svenska (index > 3,5) i sitt dagliga liv utanför sko-
lan. I Västra Finlands län är andelen högre – tre fjärdedelar. Skillnaden mellan hur 
eleverna använder sig av svenska på sin fritid i de två länen är iögonenfallande. 

FIGUR 14. Språkanvändning bland pojkar och fl ickor länsvis (%).
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Profi lerna för de båda länen avviker tydligt från varandra. Västra Finlands län uppvisar 
inga anmärkningsvärda skillnader mellan fl ickors och pojkars användning av svenska. 
Inte heller i Södra Finlands län är skillnaden på något sätt anmärkningsvärd. Här är det 
i stället skillnaden länen emellan som är markant. 
 Jämför man resultatet med motsvarande uppgifter i årskurs 7 år 2007 är fördelning-
arna i stort sett desamma. Beträffande fl ickorna går en nämnvärd förskjutning att skönja: 
Både i Södra Finlands län och i Västra Finlands län har andelen fl ickor ökat inom index 
2,5–3,4, d.v.s. den grupp som använder lika mycket svenska som något annat språk. Mot 
bakgrund av dessa siffror skulle det innebära att fl ickornas språkliga vardag skulle ha bli-
vit aningen mer tvåspråkig från årskurs 7 till årskurs 9. 

Elevernas attityder till ämnet

Elevenkäten innehöll femton attitydpåståenden som eleverna skulle ta ställning till. Med 
hjälp av dessa påståenden kartlades elevernas inställning till läroämnet modersmål och 
litteratur i årskurserna 7–9. Samma påståenden har använts såväl i tidigare modersmåls-
utvärderingar som i utvärderingar i andra ämnen. Elevernas svarsalternativ till de olika 
påståendena var helt av annan åsikt, delvis av annan åsikt, osäker, delvis av samma åsikt och 
helt av samma åsikt. 
 I genomsnitt var eleverna positivt inställda till ämnet. På skalan 1–5 var den genom-
snittliga inställningen 3,3. Värdet 3,3 är ett medeltal av resultaten i samtliga femton påstå-
enden. På skalan 1–5 anger ett värde under 3 en negativ attityd, medan ett värde som 
är högre än tre vittnar om en positiv attityd. De femton påståendena var indelade i tre 
grupper där varje grupp omfattade fem påståenden. Grupperna var: att tycka om ämnet, 
att behärska ämnet och att ha nytta av ämnet.  
 
TABELL 10. Elevernas attityder till modersmålsämnet. 

Alla elever Flickor Pojkar
Alla attitydpåståenden 3,3 3,6 3,0

Att tycka om ämnet 2,8 3,1 2,5

Att behärska ämnet 3,4 3,6 3,2

Att ha nytta av ämnet 3,7 4,0 3,3

I tabellens siffror går gränsen mellan positiva och negativa attityder vid siffran tre. Siff-
rorna i tabellen är huvudsakligen på den positiva sidan. De visar att eleverna i 
medeltal anser sig ha nytta av ämnet och att de upplever att de behärskar ämnet. 
Däremot är de inte riktigt lika positiva till de påståenden där fokus är lagt på 
hur mycket man tycker om ämnet. På denna punkt är den genomsnittliga attityden 
aningen på den negativa sidan. 
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 I följande fi gur syns alla de femton påståenden som eleverna skulle ta ställning till. 
Flickornas och pojkarnas genomsnittliga attityder framgår av de vågräta staplarna. 

1 2 3 4 5

Enligt min åsikt är kunskaper i modersmål och litteratur
viktiga.

Jag studerar gärna modersmål och litteratur.

Jag tror att jag behöver kunskaper i modersmål och litteratur
i arbetslivet.

Jag klarar också av svåra uppgifter i modersmål och litteratur.

*Det finns mycket som är svårt i modersmål och litteratur.

Jag är bra på det här ämnet.

*I framtiden kommer jag egentligen inte att behöva det som
jag hittills lärt mig i modersmål och litteratur.

I allmänhet har vi intressanta uppgifter i modersmål och
litteratur.

Kunskaper i modersmål och litteratur behövs i vardagliga
situationer.

Modersmål och litteratur är ett av mina favoritämnen.

Jag tycker om lektionerna i modersmål och litteratur.

*Modersmål och litteratur är ett tråkigt ämne.

*Det är omöjligt för mig att få goda resultat i det här ämnet.

Jag behöver kunskaper i modersmål och litteratur i mina
fortsatta studier.

Modersmål och litteratur är ett lätt ämne.

Flickor Pojkar

Figur 14. Flickors och pojkars attityder till ämnet modersmål och litteratur.

Figuren åskådliggör tydligt att fl ickornas inställning till alla aspekter av ämnet moders-
mål och litteratur genomgående är positivare än pojkarnas. Eleverna hade den mest posi-
tiva inställningen vid påståendet *Det är omöjligt för mig att uppnå goda resultat i det här ämnet 
(fl ickor 4,2, pojkar 3,8). Stjärnan i påståendet innebär att det nekande påståendet har kon-
verterats så att ett högt värde betyder att attityden är positiv. Påståendet betyder alltså i 
det här fallet att många elever uppfattat att det är möjligt för dem att få goda resultat i 
ämnet. Det näst högsta genomsnittet uppvisar påståendet Jag behöver kunskaper i moders-
mål och litteratur i mina fortsatta studier (fl ickor 4,1, pojkar 3,5). 
 Den mest negativa inställningen hade eleverna till påståendet Modersmål och litteratur 
är ett av mina favoritämnen (fl ickor 2,5, pojkar 1,9). Här är pojkarnas uppfattning betydligt 
mer negativ än fl ickornas. Flickorna tycker inte så mycket om modersmål och lit-
teratur, och för övrigt ter sig ämnet verkligen inte som ett ”pojkämne”. 
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 Särskilt stora skillnader mellan fl ickornas och pojkarnas inställningar framgår beträf-
fande påståenden som gällde hur mycket eleverna tyckte om ämnet, t.ex. Jag studerar gärna 
modersmål och litteratur och Modersmål och litteratur är ett av mina favoritämnen. Stora skillna-
der kunde även skönjas i påståenden som gällde nyttan med ämnet. Exempelvis ansåg 
pojkarna i klart lägre grad än fl ickorna att de behöver kunskaper i modersmål och litte-
ratur i arbetslivet (fl ickor 4,0, pojkar 3,3) eller att de behöver kunskaper i ämnet för sina 
fortsatta studier (fl ickor 4,1, pojkar 3,5). Trots skillnaden är det skäl att notera att poj-
karnas genomsnittliga inställning ändå är på den positiva sidan i dessa påståenden. 
 I tidigare utvärderingar i modersmål har eleverna haft den mest positiva inställningen 
vid påståendet Enligt min åsikt är kunskaper i modersmål och litteratur viktiga. I utvärderingen 
i årskurs 9 år 2005 låg attityderna här fl ickornas del vid 4,2 och pojkarnas vid 3,4 (Silver-
ström 2006, 43) I denna mätning i årskurs 9 år 2010 är motsvarande siffror 4,0 för fl ick-
orna och 3,2 för pojkarna. I ljuset av denna lilla förskjutning kunde man säga att både 
fl ickorna och pojkarna verkar anse att kunskaperna i ämnet är aningen mindre viktiga 
än vad niondeklassarna ansåg fem år tidigare. När man emellertid jämför de genomsnitt-
liga attityderna hos niondeklassarna 2005 och niondeklassarna 2010 visar det sig att de 
är mer eller mindre oförändrade. 

TABELL 11. Elevernas attityder till modersmålsämnet i åk 9 år 2005 och åk 9 år 2010.

Alla elever Flickor Pojkar Alla elever Flickor Pojkar 

åk 9 2005 åk 9 2005 åk 9 2005 åk 9 2010 åk 9 2010 åk 9 2010

Alla attitydpåståenden 3,3 3,7 3 3,3 3,6 3

Att tycka om ämnet 2,9 3,3 2,5 2,8 3,1 2,5

Att behärska ämnet 3,4 3,8 3,2 3,4 3,6 3,2

Att ha nytta av ämnet 3,7 4 3,4 3,7 4 3,3

Tabell 11 åskådliggör de attityder som eleverna uttryckt i utvärderingarna i årskurs 9 år 
2005 och år 2010. De enda genomsnittliga förändringarna som framgår av tabellen är en 
minimal attitydförsämring för fl ickornas del i hur de uppfattar att de tycker om ämnet 
och behärskar ämnet. För pojkarnas del går en minimal förskjutning åt det negativa hål-
let att skönja i uppfattningen om att ha nytta av ämnet. 
 Under den tidsperiod som infaller i elevernas liv från årskurs 7 till årskurs 9, tende-
rar attityderna till modersmålsämnet att bli negativare (t.ex. Metsämuuronen 2007, 32). 
Även i denna utvärdering kan en attitydförskjutning skönjas hos eleverna från årskurs 7 
till årskurs 9. Attitydförskjutningen framträder särskilt hos pojkarna som generellt sett 
börjar tycka aningen mindre om ämnet, börjar anse att de inte behärskar ämnet lika väl 
som i början av årskurs 7 och dessutom anser att de inte har lika stor nytta av ämnet som 
tidigare. 
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TABELL 12. Elevernas attityder till modersmålsämnet i åk 7 och åk 9.

Alla elever Flickor Pojkar Alla elever Flickor Pojkar 

åk 7 2007 åk 7 2007 åk 7 2007 åk 9 2010 åk 9 2010 åk 9 2010

Alla attitydpåståenden 3,5 3,6 3,3 3,3 3,6 3

Att tycka om ämnet 2,9 3,1 2,6 2,8 3,1 2,5

Att behärska ämnet 3,7 3,7 3,6 3,4 3,6 3,2

Att ha nytta av ämnet 3,9 4 3,7 3,7 4 3,3

Tabellen visar hur elevernas attityder till modersmålsämnet förändrats från årskurs 7 till 
årskurs 9. Siffrorna uppvisar enbart en nämnvärd förändring – de bekräftar att 
pojkarnas uppfattning av modersmålsämnet förändras mer till det negativa än 
fl ickornas inför slutskedet av den grundläggande utbildningen.  

Undervisningen enligt lärarna

Sammanlagt besvarade 31 modersmålslärare från alla de 15 skolorna som ingick i utvär-
deringen den lärarenkät som ingick i utvärderingen. Frågorna behandlade huvudsakligen 
lärarnas syn på innehållet i undervisningen samt grunderna för läroplanen. 
 Lärarna tillfrågades om vad de särskilt betonat i sin undervisning under de senaste 
åren. Den överlägset vanligaste betoningen i modersmålsundervisningen var litteratur 
(22 lärare). Förutom litteraturen framstår inga övriga dominanta tyngdpunkter. Lärarnas 
svar omfattar spridda intressen, bl.a. olika slag av media-relaterade betoningar, multimo-
dalitet, kulturarv, allmän språkkännedom, drama, kommunikation, muntliga färdigheter 
och projektarbeten. Inom språkkännedom hade några lärare betonat släktspråk, språk-
historia, ordförråd och grammatik. Några enstaka lärare hade betonat skrivande och då 
särskilt genreskrivning och processkrivning. En lärare sammanfattade tyngdpunkten i 
sin undervisning enligt följande: ”Det svenska språket: säkerhet, rutin och glädje i att 
uttrycka sig muntligt och skriftligt, kultur, diskussion, att växa.”
 Modersmålslärarna tillfrågades om vilka slag av material de använt sig av i sin under-
visning. Lärarna uppgav att de använt sig av följande material ganska mycket eller väl-
digt mycket i årskurs 7–9: material som läraren själv utarbetat (90 %), ungdomsböcker 
(77 %), skönlitterära klassiker (58 %), ordböcker (48 %), dagstidningar och tidskrifter 
(45 %), internet (39 %), läroboken i ämnet (29 %), ordbehandlingsprogram, t.ex. Word 
(29 %), fackböcker och uppslagsverk (23 %), inspelningar, dvd, cd-rom och dylikt mate-
rial (16 %), material som eleverna utarbetat (13 %), elektroniskt undervisningsmaterial 
som läraren själv utarbetat (6 %).  
 Anmärkningsvärt är att hela 42 % av de svenskspråkiga modersmålslärarna 
uppgav att de använt sig väldigt lite eller inte alls av läroboken i ämnet. Bland 
de fi nskspråkiga lärarna var andelen nämligen enbart 4 % (Lappalainen 2011, 25). 
Dessa siffror har en koppling till andelen lärare som uppgav att de ganska mycket eller 
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väldigt mycket i sin undervisning i årskurs 7–9 använt annat än elektroniskt material som 
de själva utarbetat (modersmål: 90 %, äidinkieli 69 %). De svenskspråkiga modersmåls-
lärarna tenderar att använda sig mindre av läroboken och mer än lärarna på den fi nsk-
språkiga sidan utarbeta eget undervisningsmaterial. Dessa siffror vittnar delvis om 
skillnader i undervisningskulturerna, men antyder även att det fi nns brister i det 
läromaterial de svenskspråkiga modersmålslärarna har till sitt förfogande.  
 Modersmålslärarna ansåg att följande faktorer hindrar ganska mycket eller väldigt 
mycket uppnåendet av goda inlärningsresultat i modersmål och litteratur: 

 elevgruppernas heterogenitet      56 %
 otillräckliga resurser för specialundervisning    45 %
 läromaterialets knapphet      39 %
 den bristande motivationen hos eleverna    39 %
 undervisningsgruppernas storlek     39 %
 otillräckliga datatekniska resurser (datorer och utbildning)  39 %
 de timresurser som reserverats för läroämnet    37 %
 omfattningen av ämnet modersmål och litteratur   36 %
 elevernas färdighetsnivå i början av årskurs 7    30 %
 läromaterialets brokighet      29 %
 brister i lärarfortbildningen      19 %
 brister i grundutbildningen hos lärarna i modersmål och litteratur 15 %
 de lägre och högre årskursernas osammanhängande läroplaner 13 %
 bristen på samarbete mellan lärarna i modersmål  
 och litteratur i de lägre och högre årskurserna    13 %

De vanligaste faktorerna som enligt lärarnas bedömning hindrar och gör det svårare 
för dem att uppnå goda inlärningsresultat var mer eller mindre desamma i den fi nsk-
språkiga utvärderingen i äidinkieli ja kirjallisuus (Lappalainen 2011, 26). En skillnad fi nns 
emellertid och den gäller läromaterialet. Skillnaden syns både beträffande läromateria-
lets knapphet (äidinkieli: 14 %, modersmål 39 %) och läromaterialets brokighet (äidin-
kieli 18 %, modersmål 29 %). En större andel lärare i modersmål och litteratur än 
i äidinkieli ja kirjallisuus anser att brister i läromaterialet har en negativ inver-
kan på inlärningsresultaten. 
 Lärarna tillfrågades om de använder någon lärobok särskilt mycket i sin undervisning. 
Mitt språk 7–9 var den vanligaste läroboken i modersmålsundervisningen. Boken nämn-
des av sju lärare. Den näst vanligaste läroboken var Studio Svenska (4 lärare). Färre än 
tre lärare nämnde ASK, Arena, Sagt och gjort, Uppdrag svenska, Allt i svenska, Genrekoden 
eller Skriva. Läroboken Mitt språk vars första upplaga kom ut år 1992 ser alltså fortfa-
rande, liksom i utvärderingen i årskurs 9 år 2005, ut att vara det mest använda läromed-
let (Silverström 2006, 45).  
 Lärarna tillfrågades också inom vilka delområden av undervisningen de varit tvungna 
att utarbeta eget läromaterial. 29 lärare besvarade frågan. En stor del av lärarna svarade 
att de utarbetar material inom alla eller nästan alla delområden (11 lärare). Enskilda 
lärare uppgav att de utarbetar eget material inom allmän språkkännedom, grammatik, 
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språkriktighet, språkhistoria, nordiska språk, satsanalys, språk iakttagelser. Bland lärarnas 
svar fi nns även specifi ka aspekter av litteraturundervisningen (historia, epoker, världs- 
och ungdomslitteratur, poesi). Enstaka lärare uppgav att de utarbetar eget material för 
media- och tidningskunskap samt skrivande. 
 Lärarna ombads ange hur väl olika texttyper lämpade sig för skrivande i årskurs 7–9. 
Alla de 31 modersmålslärarna uppgav att berättelser, beskrivningar, noveller eller andra 
fi ktiva texter lämpar sig väl eller särskilt väl för användning i årskurs 7–9. Därefter följde 
följande texttyper: bok-, teater- eller fi lmrecensioner (93 %), sagor eller kåserier (83 %), 
övningar för att säkra en grundläggande skrivteknik (83 %), texter till klass-, skol- eller 
lokaltidningar (80 %), anteckningar, sammanfattningar, referat och olika typer av modell-
svar (77 %), argumenterande eller refl ekterande texter (77 %), dikter, sånger eller dylikt 
kreativt skrivande (77 %), noveller eller romaner t.ex. som par- eller grupparbete (77 %). 
Angående ett av de övriga alternativen, inlägg i webbdiskussioner med anknytning till stu-
dierna, var lärarna uppenbart av olika åsikter: 17 % ansåg att de inte är särskilt lämpliga, 
medan 21 % ansåg att de lämpar sig väl eller särskilt väl. De delade åsikterna låter sig delvis 
tolkas som att vanan att använda sig av tekniska och elektroniska hjälpmedel varierar kraf-
tigt lärare emellan.  
 Lärarna tillfrågades om det fi nns skön- och facklitteratur till hands för eleverna i sam-
band med modersmålsundervisningen. Av lärarna uppgav 65 % att sådan fi nns i ganska 
eller väldigt stor utsträckning. Tillgången till litteratur varierade: 10 % av lärarna upp-
gav i ganska liten utsträckning. Lärarna tog även ställning till om handböcker, ordböcker 
och andra uppslagsverk fi nns till hands för eleverna i samband med modersmålsunder-
visningen. Lärarna verkade i genomsnitt rätt nöjda med läget – 68 % ansåg att sådana 
böcker fanns i ganska eller väldigt stor utsträckning. Men även här fanns en andel på       
7 % som uppgav i ganska liten utsträckning.   
 I lärarenkäten ingick även några frågor med fokus på grunderna för läroplanen i 
modersmål och litteratur. Av lärarna ansåg 68 % att målen för grunderna för läroplanen 
i modersmål och litteratur (2004) är tillräckligt eller delvis tillräckligt tydligt uttryckta. 
Beträffande lämpligheten hos den kravnivå som föreslås i läroplansgrunderna uttrycker 
lärarnas svar ett slags ”å ena sidan-å andra sidan” – 75 % av lärarna ansåg att kravnivån 
är delvis lämplig eller olämplig. Även beträffande frågan om grunderna ger tillräcklig väg-
ledning för bedömning av elever var åsikterna delade på ett ungefär motsvarande sätt:   
35 % delvis ja, 35 % delvis nej. Summa summarum: Bland de lärare som besvarade 
enkäten fi nns det såväl sådana som anser att läroplansgrunderna delvis är tyd-
liga, fungerande och lämpliga och lärare som delvis anser att de varken är tyd-
liga, lämpliga eller tillräckliga. Trots det ansåg 77 % av lärarna att de haft mycket 
eller t.o.m. väldigt mycket nytta av skolans egen läroplan för modersmål och lit-
teratur. I 57 % av skolornas egna läroplaner ingick kriterier för de olika slutvitsorden    
i modersmål och litteratur. 
 Väldigt få lärare uppgav att de under läsåret 2008–2009 samarbetade med de lärare 
som undervisar i modersmål och litteratur i årskurs 6. Sammanlagt 57 % samarbetade 
inte alls, 23 % väldigt lite, 17 % i någon mån. Endast en av de 31 lärarna som undervi-
sade i årskurs 7–9 uppgav sig samarbeta mycket med lärarna i årskurs 6.    
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Information från rektorerna

I de skolor som ingick i samplet för utvärderingen studerade i genomsnitt 206 elever i 
årskurs 7–9 enligt läroplanen för allmänundervisningen. I den minsta skolan gick åtta 
elever i årskurs 9 och i den största 161. 
 I de fl esta av de femton skolorna som besvarade rektorsenkäten tillämpades period-
läsning. I sju av skolorna var undervisningen uppdelad i fem perioder och i fyra skolor 
uppdelad i sex eller fl era perioder. I två av skolorna var undervisningen uppdelad i tre 
perioder. I två skolor var undervisningen inte uppdelad i perioder. I skolor med period-
läsning var modersmålsundervisningen nästan undantagsvis upplagd så att eleverna i alla 
årskurser hade modersmål i alla perioder. 
 Läsåret 2009–2010 hade niondeklassarna i de fl esta skolorna haft tre undervisnings-
timmar av modersmål och litteratur i veckan. I de fl esta skolor hade eleverna haft tre 
timmar modersmål och litteratur per vecka också i årskurserna 7 och 8. Några skolor 
hade sporadiskt satsat på aningen fl er veckotimmar i årskurs 7–9. Läroplanen i moders-
mål och litteratur var uppdelad i kurser i sex av de femton skolorna. 
 I medeltal fanns det 16 elever i undervisningsgrupperna i modersmål och lit-
teratur i årskurs 9. Storleken på grupperna varierade mellan 8 och 24 elever. Åtta 
skolor hade i medeltal 16–20 elever per grupp. I sex skolor var modersmålsgrup-
perna i genomsnitt mindre och endast i en skola fanns fl er än 20 elever i grup-
perna. 
 Antalet lärare som undervisade i modersmål och litteratur i årskurs 9 varierade mel-
lan 1 och 6 i de enskilda skolorna. Genomsnittet låg vid 2,3. Hälften av skolorna upp-
gav att modersmålsläraren inte hade växlat eller varit tjänstledig minst en termin sedan 
de deltagande eleverna började i årskurs 7 hösten 2007. I de övriga skolorna hade lära-
ren bytts ut eller varit tjänstledig en, två eller tre gånger sedan dess. 
 I en av skolorna gavs också undervisning i svenska som andraspråk. 

Elevstöd

Eleverna i årskurserna 7–9 i sampelskolorna hade i genomsnitt fått 20 timmar 
stödundervisning i modersmål och litteratur under läsåret 2008–2009. Timanta-
let varierade mellan 0 och 32. Tre av skolorna hade inte gett någon stödunder-
visning i ämnet. 
 Rektorerna frågades hur ofta eleverna i årskurserna 7–9 fått hjälp av en speciallärare i 
modersmålsundervisningen inom allmänundervisningen. Nio skolor uppgav att de anli-
tat en speciallärare varje vecka, fyra skolor uppgav ibland, en skola varje månad och en 
skola aldrig. 
 Två av de femton skolorna uppgav att de under de senaste två åren genomgått en 
större strukturförändring (t.ex. sammanslagning av undervisningsgrupper, stora föränd-
ringar av undervisningslokalerna, eller motsvarande), som kunde påverka utvärderings-
resultaten.   
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 Under läsåret 2008–2009 hade skolans elevvårdsgrupp behandlat i medeltal fem 
mobbningsfall. Antalet varierade mellan 1 och 15. 
 Fjorton av de femton skolorna uppgav att det fanns ett skolbibliotek eller ett biblio-
tek på högst en halv kilometers avstånd. 
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6 BAKGRUNDSVARIABLERNAS SAMBAND MED   
 RESULTATET

Det som kallas bakgrundsvariabler i detta kapitel har inte direkt att göra med provupp-
gifterna utan är svar från de enkäter som eleverna, lärarna och rektorerna besvarat i sam-
band med utvärderingen. Frågan är om det fi nns samband mellan vissa av bakgrundsva-
riablerna och elevernas eller skolornas resultat i provuppgifterna.
 I kapitlet ingår inledningsvis en kort allmän genomgång av de bakgrundsvariabler som 
hade de starkaste sambanden med provresultatet på både individnivå och skolnivå. Där-
efter granskas elevernas resultat i förhållande till deras användning av svenska utanför 
skolan. 
 Bakgrundsvariablernas samband med elevernas och skolornas resultat i utvärderingen 
har främst granskats med hjälp av korrelations- och medelvärdesanalyser. Det är skäl att 
komma ihåg att sambanden mellan bakgrundsfaktorer och resultat ofta är mycket kom-
plexa. Därför kan man inte alltid utgående från utvärderingen entydigt hävda att en viss 
faktor är orsaken till ett visst resultat. Ett åskådligt exempel är förhållandet mellan attity-
der och resultat. Ett starkt samband mellan positiva attityder och goda provresultat har 
givetvis att göra med att positiva attityder bidrar till goda resultat, men samtidigt gäller 
det omvända – goda resultat ger också upphov till positiva attityder. 
   

Samband på elevnivå

De starkaste sambanden på elevnivå fanns mellan elevernas attityder till ämnet och 
provresultatet. Till exempel förklarade de fem attitydpåståenden som gällde nyttan med 
ämnet tillsammans 39 % av provresultatet (korrelation 0,63). Den grupp på fem påstå-
enden som gällde frågan om hur mycket eleverna tycker om ämnet, d.v.s. deras intresse 
för ämnet, förklarade 38 % av resultatet (korrelation 0,62). Det gick även att se ett starkt 
samband mellan elevernas uppfattning om sin egen ämnesbehärskning och resultaten 
(korrelation 0,47). Det fanns alltså starka samband mellan elevernas attityder till 
ämnet och provresultatet. Om eleverna tyckte om ämnet och ansåg att de hade 
nytta av ämnet, så var också resultatet bättre. 
 Också elevernas läsning av böcker på fritiden hade ett klart positivt samband              
(korrelation 0,35) med resultatet. Beträffande innehållet i undervisningen framgick vissa 
samband, men de var inte lika starka som de ovan nämnda. De elever som uppgav att 
modersmålsundervisningen innehållit mycket läsning av skönlitteratur hade ett bättre 
resultat (korrelation 0,33). Även frekventa skrivövningar hade ett positivt samband med 
provresultatet (korrelation 0,21). 
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Samband på skolnivå

I de skolor där eleverna varje månad läste fl era böcker på sin fritid, var provresultatet 
bättre. Korrelationen var hög (0,52). Även elevernas uppfattning om nyttan med ämnet 
(0,63) och om de tyckte om ämnet (0,62) framträdde som viktiga bakgrundsfaktorer 
på skolnivå. Om eleverna uppgett att de var bra på ämnet, var också skolornas resultat 
bättre (korrelation 0,47). 
 Om det fanns ett bibliotek i anslutning till skolbyggnaden eller högst en halv kilome-
ter ifrån den, hade det ett starkt samband med goda inlärningsresultat i skolan (korrela-
tion 0,65). Det gick också att skönja starka samband mellan antalet obligatoriska under-
visningstimmar i årskurs 7–9 i modersmål och litteratur och goda inlärningsresultat – 
korrelationen beträffande årskurserna varierade mellan 0,45 och 0,60, och skulle tyda på 
att mera obligatoriska undervisningstimmar ger ett bättre resultat. 
 Korrelationsanalyserna i denna utvärdering antyder att det fi nns ett samband mellan 
mindre skolor och bättre resultat i utvärderingen. Ju färre basgrupper i årskurs 7–9, ju 
färre elever i allmänundervisningen, ju färre elever i årskurs 9 och ju färre antal under-
visningsgrupper i årskurs 9, desto bättre inlärningsresultat (korrelationen mellan 0,42–
0,48). Ett samband fanns även mellan ett större antal perioder och goda inlärningsresul-
tat (korrelation 0,43). 
 Det fanns ett svagt positivt samband mellan om lärarna angett att de använder sig 
mycket av läroboken i ämnet och goda inlärningsresultat (korrelation 0,39). Det gick 
även att skönja ett samband mellan om lärarna angett att materialbaserade saktexter är 
lämpliga för användning i skivundervisningen i årskurs 7–9 och goda inlärningsresultat 
(korrelation 0,32). 
 På skolnivå gick det även att urskilja samband mellan skolors resultat och faktorer 
som lärarna ansåg att hade en negativ verkan på uppnåendet av goda inlärningsresultat. 
I de skolor där lärarna uppgav att de timresurser som reserverats för modersmål och 
litteratur var alltför små fanns ett relativt starkt samband med goda inlärningsresultat 
(korrelation 0,59). I de skolor där lärarna uppgav att elevgruppernas heterogenitet har 
en negativ inverkan på fanns även ett starkt samband med goda inlärningsresultat (kor-
relation 0,50). Ett liknande samband gick att skönja om lärarna angett att brister i lärar-
fortbildningen hade en negativ inverkan (korrelation 0,47). I de skolor där lärarna med-
delat att otillräckliga datatekniska resurser har en negativ inverkan på resultatet fanns 
även ett samband med goda resultat (korrelation 0,40). I och med att dessa samband 
var negativa, vittnar de snarast om att lärarna upplever att resultatet kunde vara 
ännu bättre om timresurserna, de datatekniska resurserna och resurserna för 
lärarfortbildning ökades, och om elevgrupperna inte vore så heterogena. 
 Det är dock skäl att vara aningen kritisk till de föregående siffrorna eftersom 
samplet endast består av 15 skolor.
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Språkanvändning och resultat

En del bakgrundsvariabler gäller förhållandena i skolan, andra berättar om elevernas 
språkliga vardagsverklighet utanför skolan. I det här avsnittet studeras provresultatet i 
ljuset av det språkindex som introducerades i kapitel fem. Språkindexet har beräknats 
utgående från i hur hög grad eleverna använder sig av svenska i åtta olika vardagssitua-
tioner utanför skolan. De situationer som ingår i språkindexet presenteras i denna rap-
port under rubriken ”Elevernas språkbruk” i kapitel fem. I följande tabell jämförs med-
elvärden för grupper av elever med olika språkindex. 

Tabell 13. Elevernas provresultat enligt användning av svenska i åtta vardagssituationer (%). 

Språkanvändning Antal     
elever

Lösningsprocent i 
hela provet

Läsning, litteratur 
och textkännedom Skrivande Språkkännedom

Enbart eller mest an-
nat språk än svenska           
(index < 2,5)

97 61 % 58 % 61 % 64 %

Lika mycket svenska 
och annat språk (index 
2,5–3,4)

266 66 % 63 % 68 % 67 %

Mest svenska (index 
3,5–4,4) 337 66 % 66 % 69 % 66 %

Bara svenska (index 
4,5–5,0) 226 63 % 63 % 65 % 63 %

Tabellen åskådliggör att två av grupperna uppnådde ett aningen bättre resultat (66 %) 
i hela provet än de övriga två grupperna. Dessa grupper omfattar elever som använder 
sig lika mycket av svenska som av ett annat språk (index 2,5–3,4) och elever som i olika 
vardagssituationer mestadels använder svenska (index 3,5–4,4). Dessa elevgrupper hade 
ett aningen bättre provresultat än både de elever som enbart eller mest använder ett 
annat språk än svenska i sin vardag utanför skolan (61 %) och de elever som bara använ-
der svenska i sin vardag (63 %). Det är skäl att notera att skillnaderna inte är statistiskt 
signifi kanta. Då gruppernas genomsnittliga resultat i hela provet jämförs framgår inga 
anmärkningsvärda skillnader – genomsnittet för alla grupper befi nner sig inom interval-
let 61–66 %. Det innebär ett nöjaktigt resultat. 
 När gruppernas resultat granskas enligt de tre delområdena i provet framgår endast 
obetydliga skillnader. Inom delområdet språkkännedom är skillnaderna obefi ntliga. 
Samma gäller läsning, litteratur och textkännedom och skrivande – skillnaderna går att 
skönja i siffrorna, men är inte statistiskt signifi kanta. I dessa delområden ligger resulta-
tet för de elever som enbart eller mest använder sig av ett annat språk än svenska (index 
<2,5) genomgående på en lägre nivå än i de övriga tre grupperna. Skillnaderna är störst 
mellan de elever som använder sig mest av svenska (index 3,5–4,4) och de elever som 
använder sig enbart eller mest av ett annat språk än svenska i sin vardag (index >2,5).
 På delområdesnivå fi nns bara en statistiskt signifi kant skillnad mellan elevgrupperna. 
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Den skillnaden framgick i elevernas skrivande. De elever som använder sig mest av 
svenska skrev bättre texter (69 %) än elever som använder sig enbart eller mest annat 
språk än svenska (61 %).
 Jämförelserna ger vid handen att det fi nns obetydliga skillnader i medelvärdena mel-
lan elevgrupper som använder svenska i varierande grad. Att lägga märke till är att dessa 
skillnader inte är systematiska och inte direkt följer den logik man kunde tänka sig här, 
nämligen ju mer svenska, desto bättre provresultat. Elever med de högsta indexen (4,5–
5,0) hade inte genomgående bättre resultat än elever med index 3,5–4,4, utan elevernas 
resultat överlappar varandra på olika sätt. En korrelationsanalys ger alltså inte särskilt 
starka samband mellan elevernas språkindex och deras provresultat, även om medel-
värdesjämförelser trots allt avslöjar skillnader mellan elevgrupper. Det är också skäl att 
notera att andra bakgrundsfaktorer, t.ex. elevernas uppfattning om nyttan med ämnet 
som lyftes fram i det förra avsnittet, verkar ha en större betydelse för provresultatet än 
elevernas användning av svenska i vardagssituationer. 
 Då dessa siffror jämförs med motsvarande siffror i samband med utvärderingen i års-
kurs 9 år 2005, visar det sig att de i stora drag fördelar sig enligt ett motsvarande möns-
ter. Enstaka procentuella förskjutningar i en eller annan riktning framgår, men ingenting 
som tyder på klara tendenser. Även år 2005 presterade de elever bättre som använder sig 
mest av svenska (index 3,5–4,4) och de elever som använder sig lika mycket av svenska 
och annat språk (index 2,5–3,4) i sin vardag (Silverström 2006, 53).  
 I samband med utvärderingen i årskurs 9 år 2005 konstaterade Chris Silverström att 
den grupp som använder sig mest av svenska i sin vardag verkar ha dragit ifrån de övriga 
grupperna i förhållande till läget i årskurs 7 år 2002 (Silverström 2006, 53; Silverström 
2003, 92). I och med denna utvärdering i årskurs 9 år 2010 låter sig en motsvarande jäm-
förelse göras i förhållande till årskurs 7 år 2007. Liksom jämförelsen årskurs 7 (2002)–
årskurs 9 (2005), visar jämförelsen årskurs 7 (2007)–årskurs 9 (2010) att resultatet för de 
elever som använder sig mest av svenska i sin vardag ser ut att ha förbättrats mera i för-
hållande till de övriga grupperna under de högre årskurserna. 
 I följande tabell granskas en av situationerna, nämligen elevernas språkanvändning 
med familjemedlemmar, aningen noggrannare. Finns det ett samband mellan hur ofta 
eleverna använder sig av svenska hemma med sina familjemedlemmar och deras prov-
resultat? 

TABELL 14. Elevernas provresultat enligt användning av svenska med familjemedlemmar (%). 

Språkanvändning med 
familjemedlemmar          

Antal    
elever

Lösningsprocent i 
hela provet

Läsning, litteratur 
och textkännedom Skrivande Språkkännedom

Aldrig svenska 26 70 % 66 % 70 % 74 %

Ganska sällan 35 59 % 55 % 61 % 60 %

Lika mycket svenska 
som annat språk 198 64 % 61 % 66 % 65 %

Mest svenska 153 63 % 59 % 66 % 62 %

Alltid svenska 513 66 % 66 % 68 % 66 %
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Om man bortser från den lilla gruppen på 26 elever som aldrig talar svenska med sina 
familjemedlemmar och ändå i genomsnitt har en förhållandevis hög lösningsprocent, så 
visar tabellen ovan bl.a. att de elever som alltid använder sig av svenska med sina 
familjemedlemmar presterade ett aningen bättre resultat i hela provet (66 %) 
än de elever som också talar andra språk med sina familjemedlemmar. Den 
aningen högre lösningsprocenten syns genomgående i alla provets tre delområden. 
 Procenttalen i tabellen är höga för de 26 elever som aldrig talar svenska med famil-
jen, även i utvärderingen i årskurs 9 år 2005 hade denna lilla elevgrupp ett högt resultat       
(Silverström 2006, 54). 
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7 MODERSMÅLSVITSORDEN 

Elevernas vitsord i modersmål och litteratur

Varje elev som deltog i provet uppgav i elevenkäten sitt senaste vitsord i modersmål och 
litteratur i årskurs 9. Medeltalet för vitsorden i hela samplet var 7,8. Flickornas vitsord 
var i genomsnitt högre än pojkarnas (fl ickor 8,3, pojkar 7,3). Trots att siffrorna baserar 
sig på ett sampel, d.v.s. ett urval av alla svenska niondeklassare, brukar såväl samplets 
vitsordsmedeltal och fördelning på vitsordskategorier i stora drag överensstämma med 
alla svenskspråkiga niondeklassares avgångsbetyg från samma år (Silverström 2004, 122). 
 Följande fi gur åskådliggör fördelningen av elevernas modersmålsvitsord.

Figur 16. Elevernas senaste vitsord i modersmål och litteratur i årskurs 9 (%). 

Det som utmärker fi guren är dels det att vitsorden anhopar sig i intervallet sju–nio och 
dels den märkbara skillnaden i vitsordsfördelningen mellan pojkar och fl ickor. Av fi gu-
ren framgår bl.a. att hela 81 % av fl ickorna i samplet hade ett modersmålsvitsord på åtta 
eller högre. För pojkarnas del var motsvarande siffra 42 %. Figuren har fl era toppar och 
i princip två skilda kurvor, en för pojkarnas vitsord och en för fl ickornas. Liksom i tidi-
gare utvärderingar var det vanligaste vitsordet bland fl ickor nio och bland pojkar sju   
(Silverström 2006, 55). 
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 Elevernas modersmålsvitsord tenderar i genomsnitt att sjunka en aning från årskurs 
6 till slutet av årskurs 9 (Silverström 2006, 55; 2008, 67–68). Då eleverna i årskurs 7 år 
2007 uppgav de modersmålsvitsord de fått i slutet av årskurs 6, var medeltalet 8,1. Flick-
ornas vitsordsmedeltal var 8,4 och pojkarnas 7,8. Av fl ickorna hade 84 % fått vitsorden 
8, 9 eller 10, d.v.s. de hade mot bakgrund av sina vitsord minst goda kunskaper i ämnet. 
Motsvarande siffra för pojkarnas del var 63 % (Silverström 2008, 67–68). Jämför man 
dessa andelar med motsvarande siffror som samlats in i årskurs 9 hos i princip samma 
elever visar det sig att andelen fl ickor som bedömts med minst goda kunskaper inte för-
ändrats nämnvärt (84–81 %), men att andelen pojkar med minst goda kunskaper mins-
kat betydligt (63–42 %). Klyftan mellan fl ickornas och pojkarnas modersmålsvits-
ord har vidgats samtidigt: i slutet av årskurs 6 var skillnaden i medeltalet 0,6, 
medan den i slutet av årskurs 9 var 1,0. Mot bakgrund av vitsordsbedömningen i 
modersmål och litteratur ser alltså klyftan mellan fl ickornas och pojkarnas kun-
skaper ut att vidgas under den tidsperiod som årskurs 7–9 omfattar. 
 Vitsordsmedeltalen uppvisar inga nämnvärda övergripande förändringar på tidsaxeln 
2001–2003–2005–2010 då uppgifter samlats in i årskurs 9. I utvärderingen i årskurs 9 år 
2001 var vitsordsmedeltalet 8,2 för fl ickornas del och 7,2 för pojkarnas del (Silverström 
2002, 77). I utvärderingen i årskurs 9 år 2003 var vitsordsmedeltalet i hela samplet 7,7. 
Flickornas medeltal var 8,1 och pojkarnas 7,1 (Silverström 2004, 121). År 2005 var med-
eltalet för modersmålsvitsorden det samma, 7,7. Flickornas medeltal var 8,2 och pojkar-
nas 7,2 (Silverström 2006, 55). 

Vitsord och provresultat

Korrelationen mellan elevernas modersmålsvitsord och deras provresultat var hög (0,72). 
Enligt korrelationsterminologin innebär det att modersmålsvitsordet förklarar 51 % av 
elevernas provresultat. Elever med ett gott provresultat fi ck alltså i genomsnitt höga 
vitsord. 
 I utvärderingen i årskurs 9 år 2005 var korrelationen mellan elevernas modersmåls-
vitsord och deras provresultat 0,67, vilket innebar att modersmålsvitsordet förklarade 
45 % av elevernas provresultat (Silverström 2006, 56). Korrelationen var även aningen 
högre än i utvärderingen i årskurs 7 (Silverström 2008, 69). Det att korrelationen var 
aningen bättre i utvärderingen 2010 vittnar om att lärarnas vitsordsbedömning och elev-
ernas resultat i utvärderingen motsvarar varandra något bättre i årskurs 9 år 2010 än i de 
två föregående omgångarna. 
 Följande tabell åskådliggör förhållandet mellan elevernas vitsord och deras provfram-
gång. Tabellen visar hur elever med vitsord på skalan 5–10 klarat sig i utvärderingspro-
vet. Av tabellen framgår även hur många elever som bedömts med vitsorden. 



79

Tabell 15. Modersmålsvitsorden i förhållande till provresultatet (%). 

Vitsord Resultat Antal elever

Alla elever Flickor Pojkar Alla elever Flickor Pojkar

 10 88 % 88 % 86 % 34 30 4

   9 80 % 80 % 77 % 241 193 48

   8 67 % 69 % 64 % 303 173 130

   7 55 % 60 % 53 % 227 65 162

   6 40 % 46 % 39 % 98 24 74

   5 35 % 58 % 31 % 18 3 15

Tabellen vittnar om ett genomgripande samband mellan elevernas vitsord och deras 
resultat i utvärderingen – ju högre vitsord, desto bättre resultat i provet. I fråga om de 
högsta vitsorden nio och tio fanns knappt några könsskillnader, men i övrigt har fl ick-
orna genomgående klarat sig bättre än pojkarna med samma vitsord. De tre fl ickorna 
vars modersmålsvitsord är fem och genomsnittliga provresultat 58 % utgör en så liten 
grupp att det inte är skäl att fästa sig vid den. 
 Angående skillnaden mellan fl ickors och pojkars provresultat åskådliggör tabellen att 
fl ickornas kunskaper är aningen bättre än pojkarnas, då de ställs i förhållande till elever-
nas vitsord. Exempelvis har en fl icka med modersmålsvitsordet sju i genomsnitt uppnått 
lösningsprocenten 60 %, medan en pojke med vitsordet sju i genomsnitt uppnått 53 %. 
I ljuset av dessa siffror visar det sig alltså att fl ickor och pojkar med samma modersmåls-
vitsord inte har motsvarande kunskaper och färdigheter. Det gäller särskilt vitsorden sex, 
sju och åtta där skillnaden i lösningsprocenten är 5–7 %. Förenklat uttryckt innebär 
det att en pojke med t.ex. vitsordet sju inte har motsvarande kunskaper som 
en fl icka med vitsordet sju. 
 Elevernas modersmålskunskaper enligt utvärderingen fördelar sig på ett avvikande sätt 
i förhållande till elevernas modersmålsvitsord. Elevernas vitsord har följande fördelning: 
tio 4 %, nio 26 %, åtta 33 %, sju 25 %, sex 11 % och fem 2 %. Provresultaten fördelar 
sig på ett mer utspritt sätt: utmärkta resultat 4 %, berömliga resultat  17 %, goda resultat 
23 %, nöjaktiga resultat 18 %, försvarliga resultat 15 %, hjälpliga resultat 11 % och svaga 
resultat 12 %. Snedfördelningen har dels sin förklaring i att elevernas modersmålsvits-
ord bygger på en mer omfattande grund än utvärderingen, som baserar sig på tre cen-
trala delområden av modersmålsämnet. 
 Hela 81 % eller tre av fyra fl ickor i samplet hade ett vitsord på åtta eller över  
– nivån för goda färdigheter. Motsvarande andel pojkar var 42 %. Mot bakgrund 
av provresultatet överskred 44 % nivån för goda kunskaper. Andelen pojkar som 
överskred gränsen för goda färdigheter var 25 %. Motsvarande andel fl ickor var 
61 %. Enligt modersmålsvitsorden är elevernas kunskaper och färdigheter alltså 
bättre, än vad de är enligt elevernas resultat i utvärderingen. 
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 I ljuset av dessa jämförelser mellan elevernas provresultat ser det ut som om moders-
målsvitsorden kan omfatta en anmärkningsvärt stor spridning. Elever som uppnådde 
goda kunskaper (71–80 %) kunde ha modersmålsvitsorden sju, åtta, nio och tio. Mot-
svarande spridning i den fi nskspråkiga utvärderingen var sex, sju, åtta, nio eller tio              
(Lappalainen 2011, 85). Elever vars resultat var svagt (under 40 %) i utvärderingen kunde 
ha modersmålsvitsorden fem, sex, sju eller åtta. Motsvarande spridning i den fi nsksprå-
kiga utvärderingen var fyra, fem, sex, sju, åtta eller nio. 
 

Vitsord och skrivfärdigheter

I utvärderingen i årskurs 7 år 2007 visade en noggrannare granskning av vitsorden att 
det framför allt var för sina skrivfärdigheter som pojkarna i årskurs 6 systematiskt hade 
fått högre vitsord än vad deras färdigheter förutsatte (Silverström 2008, 71–72). Denna 
tendens var också tydlig i årskurs 7 år 2002 och årskurs 9 år 2005 (Silverström 2006, 
56). I utvärderingen i årskurs 9 år 2010 ser förhållandet mellan fl ickornas och pojkarnas 
modersmålsvitsord och resultat i skrivuppgifterna ut så här:

Figur 17. Flickors och pojkars skrivresultat (i % av maximipoängen) i relation till modersmålsvitsorden. 
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Figuren åskådliggör hur en elev med ett visst modersmålsvitsord klarat sig i utvärde-
ringens skrivuppgifter. Staplarna visar en genomgående tendens: fl ickor och pojkar som 
bedömts med ett visst modersmålsvitsord har inte exakt uppnått motsvarande resultat 
i skrivuppgifterna. Det är särskilt mellan vitsorden sju och åtta samt vitsorden nio och 
tio som fl ickornas och pojkarnas modersmålsvitsord och skrivfärdigheter inte motsva-
rar varandra på ett önskvärt sätt. Flickor med vitsordet sju skriver aningen bättre 
än pojkar med vitsordet åtta och fl ickor med vitsordet nio skriver lika bra som 
pojkar med vitsordet tio. Liksom tidigare utvärderingar visat, tyder dessa siff-
ror på att en pojke inte behöver kunna skriva lika bra som en fl icka för att få 
samma betygsvitsord.
 Ett exempel: fl ickor med modersmålsvitsordet sju har i genomsnitt uppnått 65 %  av 
maximipoängtalet i skrivuppgifterna. De pojkar som har modersmålsvitsordet sju har i 
genomsnitt uppnått 53 %. I detta fall är fl ickornas resultat på 65 % rentav aningen högre 
än hos de pojkar som bedömts med vitsordet åtta i modersmål, vars resultat i skrivupp-
gifterna låg på 63 %. Beträffande vitsordskategorin fem är fl ickornas resultat aningen 
missvisande p.g.a. att gruppen bestod av tre fl ickor som klarat provet förhållandevis väl.  
 Skillnaderna mellan fl ickors och pojkars resultat i skrivuppgifterna var mellan 6 och 
13 procentenheter för vitsorden sex, sju, åtta och nio. Skillnaderna är ungefär desamma 
(5–11 %) som i utvärderingen i årskurs 9 år 2005 (Silverström 2006, 56–57). I årskurs 
7 år 2007 var motsvarande skillnad 9–14 procentenheter till fl ickornas fördel i vitsord-
skategorierna sex, sju, åtta och nio (Silverström 2008, 71). I den tidigare utvärderingen 
i årskurs 7 år 2002 var skillnaden 11–16 % (Silverström 2003, 104–105). Både uppfölj-
ningsutvärderingen 2002 (åk 7) – 2005 (åk 9) och den nu aktuella uppföljningen 2007 
(åk 7) – 2010 (åk 9) åskådliggör att skillnaderna mellan fl ickors och pojkars skrivfärdig-
heter inte förändras nämnvärt i årskurs 7–9. 
 Utbildningsstyrelsens utvärderingar av inlärningsresultat i årskurs 9 har visat att det 
är särskilt i ämnena modersmål och litteratur samt i B-svenska (för fi nskspråkiga elever) 
som pojkar gynnas av en något mildare betygssättning. I matematik är situationen däre-
mot den omvända – där har fl ickorna systematiskt bättre betyg än vad deras resultat i 
nationella utvärderingar skulle förutsätta (Kuusela 2006, 88–89). 

Elever med vitsordet åtta

Som redan konstaterats fi nns det ett samband mellan elevernas modersmålsvitsord och 
deras framgång i provet. I genomsnitt går det att konstatera att ju högre elevernas vitsord 
är, desto bättre har de presterat i provet. Vid en närmare granskning av hurdana provre-
sultat elever med samma modersmålsvitsord fått, visar det sig emellertid att elever med 
vitsord kan ha mycket varierande modersmålskunskaper. 
 Vitsordet åtta innehar en särskild position i modersmålsundervisningen eftersom det 
är det enda vitsord vars kravnivå defi nierats i läroplansgrunderna. Kravnivån för vitsor-
det åtta motsvarar goda kunskaper. I utvärderingen motsvaras goda kunskaper av inter-
vallet 71–80 %. 
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 En tredjedel av eleverna med vitsordet åtta hade fått goda resultat i provet (71–80 % 
av poängen), och ungefär en fjärdedel hade nöjaktiga provresultat (61–70 % av poängen). 
Sammanlagt låg en aning under en tredjedel av alla elever med vitsordet åtta under en nöj-
aktig resultatnivå (> 61 %) i provet. Av eleverna med vitsordet åtta hade 12 % nått över 
gränsen för goda kunskaper (71 % av det maximala poängtalet), medan 5 % av eleverna 
låg under 40 % (gränsen för svaga kunskaper). Andelen pojkar som överskred grän-
sen för goda färdigheter var 25 %. Motsvarande andel fl ickor var 61 %. 
 Elever som bedömts med exakt samma modersmålsvitsord har alltså uppvisat mycket 
varierande kunskaper och färdigheter i utvärderingsprovet. Det här fenomenet går att 
skönja beträffande alla vitsord och det har påvisats i alla tidigare utvärderingar i moders-
mål och litteratur, men även i utvärderingar i andra ämnen (t.ex. Silverström 2004, 127; 
Lappalainen 2004, 140–142; Lappalainen 2006, 67; Mattila 2005, 109–110). 
 Att samma vitsord inte motsvarar samma kunskaper framgår även om man jämför 
hur de 15 olika skolorna i samplet förhåller sig till varandra. I fi gur 18 syns de skolvisa 
resultaten för elever med vitsordet åtta. Figuren läses så att den lodräta axeln visar resul-
taten för eleverna med vitsordet åtta i de enskilda sampelskolorna. Ju högre upp det lilla 
märket är placerat, desto bättre har skolans elever med vitsordet åtta klarat sig i utvär-
deringsprovet. På den vågräta axeln framgår i sin tur skolans genomsnittliga resultat för 
alla provdeltagare. Ju längre till höger det lilla märket är beläget, desto bättre är alla nion-
deklassares genomsnittliga resultat i skolan.   

Figur 18. Provresultat för elever med vitsordet 8 i varje sampelskola.
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I den skola (högst uppe till höger) som hade de bästa resultaten i provet, hade också 
eleverna med vitsordet åtta de bästa resultaten. De nådde i genomsnitt 78 % av maximi-
poängen. I den skola där eleverna med vitsordet åtta hade de svagaste resultaten hade 
eleverna med vitsordet åtta ett resultat på 59 %. Skillnaden i resultaten är hela 19 % – och 
då gäller det alltså elever som har exakt samma modersmålsvitsord på betyget. Det här 
åskådliggör en skillnad i elevernas kunskaper och färdigheter som inte framgår om man 
endast fokuserar på elevernas modersmålsvitsord. 
 Figuren belyser över lag den variation i elevernas kunskaper och färdigheter som döl-
jer sig bakom de enskilda modersmålsvitsorden. Förutom enstaka undantag och inbör-
des variation går en tendens att skönja i mönstret: Ju bättre elevernas kunskaper och 
färdigheter över lag är i skolan, desto bättre kunskaper och färdigheter inne-
fattar vitsordet åtta. Det vittnar om att de enskilda elevernas modersmålsvits-
ord inom en viss skola delvis bestäms utgående från den genomsnittliga kun-
skaps- och färdighetsnivån hos eleverna i samma skola. Det bekräftas av tidi-
gare analyser av stora datamaterial som omfattar utvärderingar i olika ämnen i årskurs 
9, som visar att betygsättningen är anpassad till den allmänna prestationsnivån i skolan. 
Det krävs mera för exempelvis vitsordet åtta, om elevernas allmänna prestationsnivå i 
skolan är hög (se t.ex. Kuusela 2003). Detta samband mellan prestationsnivån och sko-
lans bedömningskultur förklarar förmodligen en del av de tendenser som framgår då 
elevernas resultat ställs i förhållande till deras modersmålsvitsord. 

Elever med olika planer för fortsatta studier

Då modersmålsvitsorden granskades utifrån frågan om eleverna har för avsikt att fort-
sätta till gymnasie- eller yrkesutbildning framkom det att de båda grupperna genomgå-
ende skiljer sig från varandra beträffande resultatnivån i provet. 
 Granskar man närmare hur pojkar och fl ickor med samma modersmålsvitsord men 
olika framtidsplaner klarat provet visar sig uppenbara skillnader.
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Figur 19. Elevernas provresultat i förhållande till framtidsplaner och modersmålsvitsord.

I fi guren sticker särskilt en linje ut – de pojkar som har för avsikt att söka till yrkesutbild-
ning. Exempel: en pojke med vitsordet sju i modersmål och litteratur som söker 
till yrkesutbildning hade i genomsnitt ett 18 % svagare resultat än en fl icka med 
samma vitsord som hade för avsikt att fortsätta i gymnasiet. Denna tendens har 
påvisats i andra utvärderingar, såväl i modersmål som i matematik (t.ex. Silverström 2004, 
127–128; Lappalainen 2004, 138; Lappalainen 2006, 68–69; Mattila 2005, 114–115). 
 I den motsvarande utvärderingen i äidinkieli ja kirjallisuus årskurs 9 år 2010 var den 
genomsnittliga skillnaden i provresultatet mellan de fl ickor som hade åtta i modersmåls-
vitsord och för avsikt att söka till gymnasium och de pojkar som också hade åtta i vits-
ord och för avsikt att fortsätta till yrkesutbildning 8 procentenheter (fl ickor 68 %, poj-
kar 60 %). Motsvarande klyfta i utvärderingen i modersmål och litteratur var 12 procent-
enheter (fl ickor 70 %, pojkar 58 %), d.v.s. aningen större.

Vitsorden i Södra Finlands län och Västra Finlands län

När vitsorden för eleverna i Södra Finlands län och eleverna i Västra Finlands jämfördes 
visade sig relativt små skillnader. Det är likartade skillnader som även framgått i tidigare 
utvärderingar, t.ex. i utvärderingen i årskurs 9 år 2005 (Silverström 2006, 59). 
 Skillnaderna framgick i synnerhet hos elever som fått vitsorden sju och åtta. Fokuse-
rar man exempelvis på elever med vitsordet sju, visar det sig att elever i Södra Finlands 
län i genomsnitt uppnått 57 % av maximipoängen, medan elever med samma vitsord i 
Västra Finlands län nådde 54 % av poängen. Beträffande vitsordet åtta var motsvarande 
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siffror för de två grupperna 69 % och 66 %. Även beträffande vitsordet tio fanns en 
liten skillnad: Medan eleverna i Södra Finlands län uppnådde 85 % av maximipoängen, 
var motsvarande andel 89 % för eleverna i Västra Finlands län. Eftersom andelen elever 
som har modersmålsvitsordet tio är så liten, är det svårt att dra generella slutsatser utifrån 
dessa siffror. Beträffande de övriga vitsorden var skillnaderna obefi ntliga länen emellan.
 I utvärderingen i årskurs 9 år 2005 kunde en motsvarande svag tendens skönjas         
(Silverström 2006, 59). Medan eleverna med vitsordet sju i Södra Finlands län uppnådde 
59 % av maximipoängen, nådde eleverna med samma vitsord i Västra Finlands 53 % av 
poängen. Beträffande vitsordet åtta var siffran 70 % för Södra Finlands län och 65 % 
för Västra Finlands län. Då stack även resultaten för eleverna med vitsordet sex ut. 

Skolors vitsordsmedeltal i förhållande till provresultatet

Det borde rimligen gå att skönja ett samband mellan medeltalet för alla elevers moders-
målsvitsord i en skola och den nivå som skolans elever har uppnått i provuppgifterna. 
I denna utvärdering var korrelationen måttlig (0,41), men samtidigt högre än den var i 
samband med utvärderingen i årskurs 9 år 2005 då den var 0,23 (Silverström 2006, 59). 
Figur 20 åskådliggör att det fi nns ett samband mellan skolornas vitsordsmedeltal och 
det genomsnittliga resultatet i utvärderingen. 

 

Figur 20. Skolornas provresultat (i %) i relation till vitsordsmedeltalet i modersmål och litteratur.
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Figuren visar hur de femton skolorna som deltog i utvärderingen placerat sig både 
beträffande genomsnittligt provresultat och vitsordsmedeltal i modersmål och littera-
tur. En skola med ett högre vitsordsmedeltal borde i princip även ha en högre genom-
snittlig lösningsprocent i utvärderingen. Figuren visar att det fi nns en sådan tendens, 
men att den inte är genomgripande. Om det hade funnits ett ännu starkare samband 
mellan resultat och vitsordsmedeltal, skulle linjen i fi guren löpa ännu brantare uppåt 
mot det högra hörnet. 
 Förutom den rätt stora spridningen skolorna emellan, fi nns det särskilt två aspekter 
att notera i fi guren beträffande eventuella missförhållanden i bedömningen. På den lod-
räta axeln där skolornas vitsordsmedeltal framgår, kan man se fem skolor som uppnått 
ungefär samma kunskapsnivå i utvärderingen (ca 63–64 %), men som ändå har mycket 
varierande vitsordsmedeltal i modersmål och litteratur (ca 7,4–8,0). På den lodräta axeln 
visar fi guren att skolor med ungefär samma vitsordsmedeltal (t.ex. ca 7,7–7,8), kan ha 
rätt så varierande resultatnivå i provet (ca 61–70 %). 
 Dessa jämförelser mellan elevernas modersmålsvitsord och deras resultat i utvärde-
ringen vittnar på det stora hela både om genomgripande enhetlighet och inbördes vari-
ation.  
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8 RESULTATENS RELEVANS OCH TILLFÖRLITLIGHET

Validitet och reliabilitet

I det här avslutande kapitlet behandlas aspekter som är viktiga med tanke på resultatens 
tillförlitlighet. En sådan aspekt är t.ex. det faktum att utvärderingen var sampelbase-
rad. Samplet fastslogs redan inför utvärderingen så att framför allt län och kommuntyp 
beaktades (se första kapitlet). Eleverna i samplet utgjorde 26 % av eleverna i årskurs 9 
på fastlandet. Genom samplets omfattning garanterades att provet ger en tillförlitlig bild 
av läget inom ämnet modersmål och litteratur i det svenskspråkiga Finland. Eftersom 
samplet innehöll olika regioner och kommuntyper och dessutom skolor av varierande 
storlek, innebar detta samtidigt att samplet omfattade mycket varierande språkmiljöer. 
 Riktlinjerna för utvärderingen drogs upp av sakkunniggruppen som representerade 
bred erfarenhet och sakkunskap. Provuppgifterna som användes i utvärderingen hade 
konstruerats utgående från läroplansgrundernas mål för årskurserna 7–9. Varje uppgift 
skulle kunna föras tillbaka på något av målen i läroplansgrunderna. Förslagen till upp-
gifter hade konstruerats av lärare med lång erfarenhet av modersmålsundervisning i års-
kurserna 7–9.   
 Provet innehöll både fl ervalsuppgifter och öppna uppgifter. Uppgifterna var förde-
lade på tre centrala delområden inom läroplansgrunderna för modersmål och littera-
tur: läsning, litteratur och textkännedom, skrivande samt språkkännedom. Sammanlagt 
kunde eleverna få 70 poäng för alla uppgifter. I samband med utvärderingen insamlades 
även information om modersmålsundervisningen från elever, rektorer och lärare. Pro-
vet genomfördes samma dag i alla skolor och samma detaljerade anvisningar och tidsra-
mar gällde för alla elever, lärare och rektorer som på ett eller annat sätt deltog i utvärde-
ringen.
 Då eleverna i samband med utvärderingen tillfrågades hur ofta olika områden inom 
ämnet behandlats på modersmålslektionerna i årskurserna 7–9, framgick det att skriv-
övningar, språkkännedom och läsning av skönlitteratur varit centrala inslag. Elevernas 
uppfattning om vad som behandlats mest inom undervisningen motsvarar provets tre 
centrala delområden. 
 Tillförlitligheten i denna utvärdering var förstärkt genom att de uppgifter som ingick 
i provet hade förhandstestats och använts i samband med utvärderingarna i modersmål 
och litteratur i årskurs 9 år 2001 och 2005 och i årskurs 7 år 2007. Förhandstestningen 
genomfördes i skolor som representerade olika regioner och kommuntyper. Lärarna i 
skolorna fi ck kommentera uppgifter och arrangemang, vilket var av stor betydelse då 
uppgifterna användes i nationella provsituationer. Elevsvar från testomgångarna använ-
des för att fi nslipa uppgifter och bedömningsanvisningar. Elevsvar från förhandstest-
ningarna användes även som modellsvar i bedömningskriterierna för de slutgiltiga pro-
ven. I samband med det egentliga provet hade lärarna möjlighet att kontakta Utbildnings-
styrelsen för att ställa frågor och diskutera bedömningen av enskilda elevers svar. 
 Förhållandet mellan elevernas senaste modersmålsvitsord och provresultatet gav 
även information om provets tillförlitlighet. I denna utvärdering fanns det ett mycket 
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signifi kant samband mellan elevernas senaste modersmålsvitsord i årskurs 9 och provre-
sultatet (korrelation 0,72). Det innebär att elever med högre modersmålsvitsord i medel-
tal fi ck ett bättre provresultat än elever med lägre vitsord (se avsnittet ”Vitsord och prov-
resultat” i kapitel 7). Det innebär samtidigt att utvärderingen och lärarnas bedömning     
i hög grad mäter samma saker. Redan i samband med förhandstestningarna kontrollera-
des att det fanns en positiv korrelation mellan provresultat och vitsord. Betygsvitsorden 
fungerar som en parallell mätare som garanterar provuppgifternas validitet, det vill säga 
att provuppgifter mäter det de skall mäta och att de har förmåga att skilja åt svagare och 
starkare prestationer. 
 Traditionella analysmetoder har tillämpats för rapporteringen. I rapporten används 
relativa lösningsfrekvenser (lösningsprocent) i stället för summapoäng, eftersom varje 
delområde ger olika antal maximipoäng. Lösningsprocenterna har den fördelen att de 
möjliggör en inbördes jämförelse av elevernas resultat i olika uppgifter. 
 I samband med att medeltal har jämförts i rapportens analyser har också signifi kan-
stest gjorts för att säkerställa att eventuella skillnader som går att skönja kan anses ha 
uppkommit av andra orsaker än slumpen. Det är skäl att betrakta signifi kanstesten som 
en kontrolluträkning. I rapporten har tolkningar av resultatskillnaderna presenterats, men 
rapportens läsare avgör själva i sista hand om en skillnad på fem eller tio procentenheter 
är betydelsefull eller inte. Övriga analyser som använts är korrelations- och regressions-
analyser. Attitydpåståendena har komprimerats till större helheter (att behärska ämnet – 
att ha nytta av ämnet – att tycka om ämnet) med hjälp av faktoranalys. 
 Provets reliabilitet påvisades genom att uppgifternas inbördes homogenitet beräkna-
des. Den beskrivs med hjälp av koeffi cienten Cronbachs α. Provuppgifternas reliabili-
tet var rätt hög (0,91). I tabellen som följer har de olika delarna av provuppgifterna som 
bedömts separat räknats som separata ”uppgifter”. Det är orsaken till det stora antalet 
uppgifter som framgår i tabellen. 

TABELL 17. Reliabilitetskoeffi cienter (Cronbachs α) för provets delområden, hela provet och attitydskalan. 

Reliabilitet Antal uppgifter

Läsning, litteratur och textkännedom 0,68 19

Skrivande 0,89 21

Språkkännedom 0,68 12

Hela provet 0,91 52

Attitydskalan 0,90 15

Den höga reliabiliteten berodde i första hand på att de uppgifter som ingick i provet 
hade konstaterats ha hög reliabilitet redan i samband med både förhandstestningar och 
i samband med de tidigare utvärderingar där uppgifterna ingått. Inom delområdet skri-
vande var reliabiliteten tämligen hög. Reliabiliteten för delområdet läsning, litteratur och 
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textkännedom var aningen lägre. Reliabiliteten för delområdet språkkännedom var också 
något lägre, möjligtvis p.g.a. det något lägre antalet uppgifter inom det här delområdet. 
Trots detta var reliabiliteten i utvärderingsprovet över lag tillräckligt hög. 
 Attitydskalan som ingick i elevenkäten omfattade femton påståenden, som också har 
använts i tidigare modersmålsutvärderingar. Liksom tidigare var reliabiliteten mycket hög. 
Korrelationen mellan de öppna uppgifterna och fl ervalsuppgifterna var 0,65. 

Kontroll av lärarnas bedömning

Efter utvärderingen kontrollbedömdes elevsvaren av en oberoende bedömare. Bedö-
maren gjorde stickprovsbedömningar av sammanlagt 200 elevers svar på de öppna upp-
gifterna samt 200 av de diskuterande texter som eleverna skrev som en del av utvärde-
ringen. Hälften av elevsvaren var skrivna av fl ickor och hälften av pojkar i samplet för 
kontrollbedömningen. Samplet innehöll elevsvar från alla de 15 skolorna som deltog       
i utvärderingen.  
 I provet ingick tretton öppna uppgifter. Den utomstående bedömaren poängsatte elev-
ernas svar i de öppna uppgifterna utgående från exakt samma bedömningskriterier som 
lärarna hade haft till sitt förfogande. Det rådde en mycket klar samstämmighet mellan 
den oberoende bedömarens och lärarnas poängsättning. När medeltalet för alla de tret-
ton uppgifterna jämfördes var korrelationen 0,97 mellan den utomstående bedömaren 
och lärarnas bedömning. När kontrollbedömningen granskades utgående från enskilda 
uppgifter visade det sig att bedömaren och lärarna i regel var mycket samstämmiga.                
I åtta av de tretton uppgifterna låg korrelationen över 0,90 och i två av uppgifterna över 
0,80. Även i enstaka delar av de övriga uppgifterna var korrelationen över 0,80. 
 De uppgifter eller delar av uppgifter där korrelationen var lägre, var framför allt en 
uppgift där eleverna skulle nämna två orsaker till att texten Tobias Tamelanders text 
”Algblomningar och eutrofi eringsproblem” var mer svårläst än Monika Janssons text 
”Stranddagbok”. Eleverna kunde få två poäng per godkänd orsak. Den svagare korre-
lationen i denna uppgift visar hur svårt det kan vara att dra gränser mellan rätt och fel 
när svaren t.ex. var så närbesläktade som ”svåra ord”, ”sivistyssanoja”, ”mer offi ciell”, 
”djupare ämne”, ”saknar en handling”, ”det är fakta”, ”långa meningar”, ”vetenskaplig 
text”, ”formellt språk” och ”ser så tätt packat ut”. Bedömningen i uppgifter som denna, 
där gränsen mellan godkänt och underkänt går mellan 0 och 1 poäng, tenderar att leda 
till vacklande tolkningar hos den egna läraren och den oberoende bedömaren (Silver-
ström 2008, 87). Liknande gränsdragningsproblem kunde skönjas i enskilda delar av de 
tre skrivuppgifter som ingick i provet – ”Loch Ness-odjurets sång”, haikudikten samt 
det sakliga e-postbrevet till turistbyrån på Karlö. 
 Den utomstående bedömaren läste även ett sampel på 200 av de diskuterande tex-
ter som eleverna skrev som en del av utvärderingsprovet. Medan medeltalet för lärar-
nas bedömningar av de 200 elevernas texter var 7,3, var medeltalet för den utomstå-
ende bedömaren 7,0. Den utomstående bedömningen var alltså en aningen strängare än 
lärarnas bedömning. Samma tendens kunde skönjas i utvärderingen i årskurs 9 år 2003 
då även en mer omfattande skrivuppgift ingick i utvärderingen (Silverström 2004, 134).             
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Då var skillnaden mellan den oberoende bedömningen och lärarnas bedömning 0,2, 
medan den i denna omgång var 0,3. 
 Dessa iakttagelser föranleder inga justeringar av den helhetsbild över resultat och tren-
der inom det svenskspråkiga Finland som denna rapport för fram. Den oberoende kon-
trollbedömningen har inte föranlett några ändringar av lärarnas poängsättning i enskilda 
skolor. Justeringar föranledda av kontrollbedömningen skulle närmast ha betydelse för 
resultatet i några enskilda uppgifter. 
 De modersmålslärare som har i uppgift att bedöma elevernas svar i de öppna upp-
gifterna, tenderar att uppleva denna del som den jobbigaste i utvärderingen. De öppna 
uppgifterna i ett utvärderingsprov är ändå nödvändiga eftersom de ger viktig informa-
tion om sådana aspekter av elevernas kunnande som är svåra och ofta rentav omöjliga 
att fånga upp med hjälp av fl ervalsuppgifter, inte minst skrivfärdigheter. Resultatet av 
den utomstående bedömningen visar hur viktigt det är att de bedömningskriterier och 
exempelsvar som lärarna får till hands är så utförliga och ändamålsenliga som möjligt. 
Vid sidan av de öppna uppgifterna förutsätter en tillräckligt omfattande och tillförlitlig 
utvärdering samtidigt även fl ervalsuppgifter eftersom de inte är beroende av en bedö-
mares subjektiva tolkningar.   

Åsikter om utvärderingen

Lärarna hade möjlighet att ge synpunkter på utvärderingen. Ett allmänt intryck är att 
lärarna i sampelskolorna var rätt nöjda med själva provet. Två tredjedelar (66 %) av 
lärarna ansåg att uppgifterna motsvarade målen i läroplansgrunderna väl eller mycket 
väl. Resten ansåg att provet i någon mån motsvarade målen i läroplansgrunderna. Angå-
ende provets svårighetsgrad ansåg två tredjedelar (69 %) att den var hyfsad och en fjär-
dedel att den var lämplig. Då lärarna ombads att ange helhetsintrycket av provet, valde 
två tredjedelar alternativet lagom lätt/svårt. En fjärdedel av lärarna ansåg att provet i sin 
helhet var svårt för eleverna i årskurs 9. 
 Lärarnas kommentarer beträffande provet gällde allt från iakttagelser angående 
enskilda uppgifter eller provet i sin helhet till instruktioner och praktiska bestyr. Flera 
lärare ansåg att genomförandet av provet och särskilt bedömningen av de öppna uppgif-
terna var alltför tids- och arbetskrävande. Majoriteten av lärarna kommenterade enskilda 
uppgifter och anvisningar, bl.a. ansåg några lärare att i synnerhet haikudikten var svår att 
bedöma enligt anvisningarna.
 Under hösten 2010, ungefär ett halvt år efter utvärderingen ombads rektorer och lärare 
i de skolor som deltog i utvärderingen att besvara en enkät angående uppföljningen av de 
skolvisa resultaten. Sammanlagt 17 rektorer och lärare besvarade enkäten som framför 
allt handlade om skolans reaktioner på resultatet samt eventuella konsekvenser av den. 
De svar enkäten gav vittnar över lag om att modersmålslärarna hade förståelse för resul-
tatet och kunde även hitta orsaker till varför det gick som det gick. Medan några lärare 
konstaterade att modersmålslärarna i skolan bytts ut alltför ofta, konstaterade en annan 
lärare att de, helt enkelt, satsat alltför litet på t.ex. skrivande. En lärare nämnde att spe-
ciellt de svaga eleverna hade svårigheter i utvärderingen. Några kommentarer angående 
problempunkter och åtgärder för att förbättra situationen i den egna skolan löd så här:  
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Elevernas inställning till ämnet. Vi försöker göra ämnet mera tilltalande, samt 
göra eleverna mera delaktiga i planeringen av konkreta uppgifter.

Vi får lov att satsa lite mera på skrivuppgifter i framtiden, speciellt i åk 9.
 

Vi bör göra våra elever mer uppmärksamma på vad innehållet i modersmåls-
undervisningen verkligen är.

Eventuellt kommer vi att ta in mera datorstödd undervisning, men endast om 
det är praktiskt möjligt. 

Reaktionerna på utvärderingens resultat varierade mycket skolorna emellan. Av de tolv 
rektorer och lärare som svarade på enkäten, uppgav 42 % att de skulle precisera vits-
ordsskalan i ämnet, 58 % att de skulle planera om tyngdpunkterna i undervisningen och      
67 % att de skulle förbättra undervisningsarrangemangen i läroämnet. En lärare sam-
manfattade nyttan av en utvärdering som denna enligt följande: ”Jag känner mig ofta 
ensam i mitt arbete eftersom ingen annan jobbar med modersmålet i klasserna 7–9 i vår 
skola. Då känns det bra med en utvärdering som denna så att jag kan se var eleverna står 
i jämförelse och vad mitt arbete lett till / inte lett till.”  
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9 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Syftet med denna uppföljningsutvärdering som genomfördes våren 2010 var att få en till-
förlitlig allmän bild av nivån på kunskaperna i modersmål och litteratur hos de svensk-
språkiga niondeklassarna i slutet av den grundläggande utbildningen. Provuppgifterna 
konstruerades i enlighet med målen för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 
 I utvärderingen deltog sammanlagt 926 elever från 15 svenskspråkiga skolor. Av dessa 
hade 625 elever i 14 skolor även deltagit i ett utvärderingsprov med en del identiska upp-
gifter i årskurs 7 under hösten år 2007. Dessa elevers resultat följdes upp i denna utvär-
dering två år senare. 
 De uppgifter som ingick i utvärderingen innefattade uppgifter av varierande svårig-
hetsgrad – hela skalan från mycket lätta till mycket svåra uppgifter. Då uppgifterna pla-
nerats och testats hade det varit viktigt att uppgifterna skulle ge tillförlitliga och jämför-
bara resultat. 
 Utvärderingen var den femte som Utbildningsstyrelsen genomfört i årskurs 9 sedan 
år 1999, och den bekräftar de huvudsakliga tendenser som framkommit i de tidigare 
utvärderingarna. De problemområden som kan lyftas fram utgående från det här utvär-
deringsprojektet, liksom från de tidigare utvärderingarna är framför allt de stora varia-
tionerna i elevernas kunskaper och färdigheter, skillnaderna mellan fl ickornas och poj-
karnas resultat och motivation samt bristerna i elevbedömningen. 
 I ljuset av denna utvärdering framstår läroämnet modersmål och litteratur som ett 
ämne med ständiga utmaningar. Ämnets starka samhällsförankring märks inte minst i hur 
den informationsteknologiska utvecklingen under de senaste åren gett upphov till för-
ändringar i den skriftkultur eleverna och lärarna lever i. En central utmaning för under-
visningen i ämnet är att erbjuda eleverna kunskaper i det rika kulturarv som läroämnet 
bottnar i, och samtidigt visa att dessa kunskaper och färdigheter även är viktiga och t.o.m. 
livsnödvändiga i det samhälle där elevernas liv fortsätter efter årskurs 9 och den grund-
läggande utbildningen. 
 Här följer en sammanfattning av de centrala resultaten, förändringarna och tenden-
serna som lyfts fram i denna rapport. Elevernas skrivfärdigheter lyfts särskilt fram efter-
som utvärderingen hade en tyngdpunkt på skrivande. 

Resultatet

Utvärderingen visade att den genomsnittliga nivån på niondeklassarnas kunskaper och 
färdigheter i provets tre delområden läsning, litteratur och textkännedom, skrivande och språk-
kännedom var nöjaktig (65 %). Flickorna klarade sig i genomsnitt rätt bra i utvärderingen 
(72 %) medan pojkarnas kunskaper var försvarliga (56 %). Elever som hade för avsikt 
att inleda gymnasiestudier hade en genomsnittlig lösningsprocent på 71 %, medan resul-
tatet för de elever som siktade sig in på en yrkesutbildning var 53 %. Skillnaden mellan 
ytterligheterna – de fl ickor som skulle söka till gymnasiet och de pojkar som skulle söka 
till yrkesutbildning – var hela 32 procentenheter. 
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 Bakom de genomsnittliga provresultaten döljer sig en grupp ungdomar med mycket 
varierande kunskaper och färdigheter. Av eleverna uppnådde 44 % goda, berömliga eller 
utmärkta resultat. Svaga resultat hade 12 % av eleverna. Flickorna utmärkte sig särskilt 
väl i skrivuppgifterna, medan skrivandet uttryckligen visade sig vara pojkarnas svaga 
område. Var fjärde pojke hade svaga resultat i skrivande och språkkännedom. Var femte 
pojke hade svaga resultat i läsning, litteratur och textkännedom. 
 Inga nämnvärda regionala skillnader kunde skönjas, förutom att klyftan mellan fl ick-
ornas och pojkarnas modersmålskunskaper hade vidgats en aning sedan den föregående 
utvärderingen i årskurs 9 år 2005 i Västra Finlands län. Relativt stor variation i resul-
tatet kunde noteras skolorna emellan. Även om de språkliga och sociokulturella miljö-
erna inom det svenskspråkiga Finland skiljer sig från varandra, har detta i regel inte tagit 
sig uttryck i några mer genomgripande resultatskillnader mellan länen i de nationella 
modersmålsutvärderingarna. 
 Eleverna i de svenskspråkiga skolorna klarade sig sämre än de fi nskspråkiga eleverna 
i de provuppgifter inom delområdet läsning, litteratur och textkännedom som var iden-
tiska i utvärderingarna i modersmål och litteratur och äidinkieli ja kirjallisuus. Motsva-
rande resultat har framgått i tidigare utvärderingar och undersökningar, senast i PISA 
2009-undersökningen. Skillnaden förtjänar konstruktiv uppmärksamhet.
 Liksom tidigare utvärderingar påvisat fanns det även i denna omgång ett starkt sam-
band mellan elevernas attityder till ämnet och provresultatet. Om eleverna tyckte om 
ämnet och dessutom ansåg att de hade nytta av ämnet, så var också resultatet bättre. 
Inom läsning, litteratur och textkännedom och skrivande låg resultatet för de elever som 
enbart eller mest använder sig av ett annat språk än svenska genomgående på en lägre 
nivå än hos elever som använder sig mer av svenska i sin vardag. 
 Angående elevernas kunskaper i litteraturkännedom sticker det faktum ut att så många 
som nästan var femte elev (17 %) inte kunde ange namnet på en enda svenskspråkig 
kvinnlig författare. Inom delområdet språkkännedom var i synnerhet tempusformerna 
en stötesten för många elever. 
 Hela 42 % av de svenskspråkiga modersmålslärarna uppgav att de använt sig väl-
digt lite eller inte alls av läroboken i ämnet medan motsvarande andel bland de fi nsk-
språkiga lärarna enbart var 4 %. En stor andel av de svenskspråkiga modersmålslärarna 
uppgav att de är tvungna att utarbeta mycket eget undervisningsmaterial inom många 
områden av läroämnet. Dessa siffror vittnar möjligtvis om att det fi nns en kutym bland 
de svenskspråkiga modersmålslärarna att inte använda läroböcker utan att i stället utar-
beta eget läromaterial. Siffrorna antyder samtidigt att de läroböcker som fi nns till hands 
för modersmålslärarna inte är tillräckligt ändamålsenliga och funktionella som redskap 
i undervisningen. Det verkar fi nnas ett behov – inte nödvändigtvis av nya statiska läro-
böcker – utan av mångsidigare läromaterial och redskap inom ämnet modersmål och    
litteratur.  
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Elevernas skrivfärdigheter

Inom delområdet skrivande uppnådde eleverna 67 % av det maximala poängtalet, d.v.s. 
en nöjaktig nivå. Skillnaden mellan pojkarnas och fl ickornas resultatet var anmärknings-
värd – fl ickor 77 % och pojkar 55 %. I samband med utvärderingen skrev eleverna ett 
e-postbrev, två dikter samt en mer omfattande diskuterande text. I uppgiften med e-post-
brevet var fl ickornas resultat 82 % och pojkarnas 61 %. Skillnaden i denna uppgift visar 
att det övergripande resultatet i fl ickornas och pojkarnas skrivfärdigheter inte beror på 
att två av skrivuppgifterna var dikter (som man kanske kunde anta att fl ickor behärskar 
bättre). 
 Den elektroniska rapporten Hur skriver niondeklassarna? som ges ut som ett komple-
menet till denna rapport innehåller analytiska artiklar med fokus på elevernas skrivfär-
digheter. Mot bakgrund av de diskuterande texter som analyseras i rapporten kan bl.a. 
följande konstateras om niondeklassarnas skrivfärdigheter. 
 Elevernas texter utgjorde sammanlagda ett mycket brokigt och ojämnt material. Bland 
niondeklassarna fi nns det allt från ytterst svaga och omotiverade till starkt motiverade 
och lysande skribenter. Skillnaderna i skrivfärdigheter kom ofta fram i elevernas attityder 
och motivation. Medan en elev skrev ”Ja kan int na meir nu så he får va fädi.” utveck-
lade en annan entusiastiskt en liknelse som ”Modersmålet är som vårt eget lilla hem där 
vi kan känna oss trygga och det är därför vi måste bygga upp ett starkt hus, ett starkt 
modersmål.” Sådana skillnader i attityderna och färdigheterna påverkade även utform-
ningen av elevernas texter. Samtidigt visade det sig att eleverna i rätt hög grad skrev om 
sådant som de tror att förväntas av dem, i stället för att noggrannare lyssna på sina egna 
tankar och våga föra fram dem.
 När elevernas skrivfärdigheter enbart granskades med tanke på språkriktighet fram-
stod nivån på elevernas texter som mycket ojämn. Skillnader mellan svagare och starkare 
texter framgick på fl era olika plan, inte minst angående rubricering, inledningar, stycke-
indelningar och avslutningar. Det visade sig att många elever hade skrivit sina texter som 
ett slags kunskapsredovisning. Många hade rabblat upp sina kunskaper och tankar om 
ett visst ämne utan att beakta läsaren tillräckligt eller hur styckena borde hänga samman 
med varandra. Elever som däremot planerat sina texter konstruktivt och som var mer 
medvetna om hur man bygger upp texter, fokuserade inte bara på vad de skulle ta upp 
och säga, utan även på hur och till vem de skulle säga det. 
 Att presentera ett ämne, strukturera det väl och föra en diskussion med inledning och 
avslutning, verkade över lag vara svårt för eleverna. Även valet av tempusformer fram-
stod som ett problem. Elevernas texter innehöll sporadiskt dialektala och fi nska ord och 
symboler som har sitt ursprung i elevernas vardagstexter, så som sms, chatt och sociala 
medier. En del texter led också av syntaktiska svagheter som talspråklig meningsbygg-
nad.
 De drag som gick att skönja i elevernas texter bekräftar tendenser som också konstate-
rats i tidigare utvärderingar (t.ex. Silverström 2004, 93–94). Eleverna i årskurs nio är vana 
vid att berätta, referera och beskriva, medan argumentation, diskussion och refl ektion är 
ovanligare. Eleverna i årskurs nio verkade inte ha några problem med att uttrycka åsik-
ter. Exempelvis kunde pojkar som fått ett lägre vitsord ofta uttrycka sina åsikter mycket 
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skarpt, men inte nödvändigtvis tillräckligt effektivt och trovärdigt. Ett viktigt drag i en 
fungerande argumentation är att åsikterna är grundade på korrekta fakta och inte på fel-
aktiga antaganden och fördomar. Ju bättre skribenterna tog i beaktande de rådande vär-
deringarna och normerna i samhället, desto mer övertygande var vanligtvis deras argu-
mentation. 
 Skickliga skribenter uttryckte tydligt sin egen åsikt, tog i beaktande läsaren, redovisade 
sin sakkunskap på ett trovärdigt sätt och beaktade också eventuella motpåståenden och 
-argument. I de starkare texterna gick det att skönja en utvecklad argumentation som var 
uppbyggd kring ett djupgående resonemang och tillräckligt omfattande orsakssamman-
hang. Överlag var ett analytiskt förhållningssätt till ämnet mycket ovanligt bland skri-
benterna med lägre vitsord. Texter som fått högre vitsord var generellt mera logiskt och 
bättre uppbyggda än de svagare texterna. Ett vanligt problem i elevernas texter var att 
skribenterna inte alls betraktade motsatta åsikter eller motargument. 
 I ljuset av dessa drag i elevernas texter framstår det som en särskild utmaning för 
lärarna att kunna motivera eleverna till genre- och kontextkänslighet. Kommunikations-
situationen kring skolskrivandet är bunden till en specifi k kontext. Eleverna skriver oftast 
sina texter i ett klassrum, för läraren och vitsordet. I synnerhet bland de svagare texterna 
fanns det exempel som vittnade om att eleverna hade svårigheter att skapa en fungerande 
text uttryckligen för att de inte visste till vem de skulle rikta sin text. 

Bedömningen

Liksom i tidigare utvärderingar såväl i modersmål och litteratur som i andra läroämnen 
gick det att skönja ett glapp mellan elevernas modersmålsvitsord och deras kunskaper 
och färdigheter i utvärderingen. Elever som bedömts med exakt samma modersmåls-
vitsord uppvisade mycket varierande kunskaper och färdigheter i utvärderingsprovet. 
Medeltalet för elevernas modersmålsvitsord i hela samplet var 7,8. Pojkarnas vanligaste 
modersmålsvitsord var sju och fl ickornas nio. Hela 81 % eller tre av fyra fl ickor i sam-
plet hade ett vitsord på åtta eller över – nivån för goda färdigheter. Motsvarande andel 
pojkar var 42 %. Mot bakgrund av provresultatet överskred däremot 44 % av alla elever 
nivån för goda kunskaper. 
 Flickornas och pojkarnas modersmålsvitsord och skrivfärdigheter motsvarade inte   
heller varandra på ett önskvärt sätt. Flickor med vitsordet sju skrev aningen bättre än 
pojkar med vitsordet åtta och fl ickor med vitsordet nio skrev lika bra som pojkar med 
vitsordet tio.
 Ett utvärderingsprov kan omöjligt omfatta allt det som ingår i det mångfacetterade 
läroämnet modersmål och litteratur, och det förklarar delvis att det kan fi nnas glapp mel-
lan elevernas modersmålsvitsord och resultatet i utvärderingen. I utvärderingen pröva-
des inte t.ex. elevernas muntliga färdigheter och utvärderingen fångade inte heller upp 
aspekter av elevernas modersmålsvitsord som inte direkt har att göra med kunskaper 
och färdigheter utan t.ex. med elevernas intresse och motivation. I utvärderingen låg ton-
vikten på centrala kunskaper och färdigheter som läsning, litteratur- och textkännedom, 
skrivande och språkkännedom. Enligt 66 % av lärarna motsvarade uppgifterna läropla-
nen väl. Två tredjedelar av lärarna (69 %) ansåg att provets svårighetsgrad var hyfsad för 
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årskurs 9 och att provet i sin helhet var lagom lätt/svårt för eleverna i årskurs 9. 
 De skolor som ingick i samplet för utvärderingen fi ck information om hur moders-
målsvitsorden och elevernas resultat i utvärderingen förhöll sig till varandra och till med-
eltalet i hela samplet. Utgående från denna information har skolorna möjlighet att göra 
eventuella justeringar i bedömningen. Vitsordsproblematiken aktualiserar inte minst det 
faktum att elever med samma modersmålsvitsord men olika framtidsplaner inte alltid 
har motsvarande och likvärdiga kunskaper och färdigheter i läroämnet. Varje årskull av 
niondeklassare påverkas inte minst av detta i samband med gemensam ansökan till gym-
nasie- och yrkesutbildning där studieplatserna fördelas utgående från bl.a. dessa vitsord.   

Förändringar

Uppföljningen av hur elevernas kunskaper utvecklats från början av årskurs 7 till slu-
tet av årskurs 9 visade en positiv utveckling. Förenklat uttryckt går det – om det funnits 
tvekan om saken – att konstatera att eleverna lärt sig saker inom ämnet modersmål och 
litteratur under färden från årskurs 7 till årskurs 9. I utvärderingsprovet, som anordna-
des under vårterminen i årskurs 9, ingick 15 uppgifter som 625 elever hade ställts inför 
i början av årskurs 7. I slutet av årskurs 9 klarade eleverna av alla dessa uppgifter bättre 
än i början av årskurs 7.
 För att konkludera de förändringar från årskurs 7 till årskurs 9 som går att skönja 
mot bakgrund av de två utvärderingarna 2007 och 2010 kan följande konstateras: En 
förbättring av resultatet framgår genomgående i alla uppgifter. Beträffande de enskilda 
uppgifterna varierade förbättringarna mellan 4 och 29 procentenheter. Inom delområdet       
läsning, litteratur- och textkännedom klarade eleverna av uppgifterna 16 procentenheter 
bättre än i årskurs 7. Inom delområdet språkkännedom ökade kunskaperna med 15 pro-
centenheter. Inom delområdet skrivande ökade resultatet med i medeltal 11 procenten-
heter. Inom alla tre delområden var ökningen lika stor för både pojkarna och fl ickorna. 
 En stor del av eleverna hade blivit betydligt bättre på läsförståelse och på att känna 
igen, förstå och kunna använda grundläggande begrepp som har att göra med språk, 
läsning och litteratur. Samtidigt är det skäl att konstatera att det fortfarande i årskurs 9 
också fi nns elever som exempelvis inte behärskar användningen av t.ex. sådana grund-
läggande begrepp som tidningsartikel, intrig, skiljetecken och textstycke. 
 De skolor vars genomsnittliga resultat i årskurs 7 år 2007 var svagare hade förbätt-
rat mera i förhållande till de skolor vars resultat var starkare i årskurs 7. Liksom tidigare 
utvärderingar visat hade pojkarnas uppfattning om modersmålsämnet förändrats mer 
till det negativa än fl ickornas inför slutskedet av den grundläggande utbildningen. Lik-
som jämförelsen årskurs 7 (2002)–årskurs 9 (2005), visade jämförelsen årskurs 7 (2007)–   
årskurs 9 (2010) att resultatet för de elever som använder sig mest av svenska i sin var-
dag ser ut att ha förbättrats mera i förhållande till elever som inte använder sig lika ofta 
av svenska under de högre årskurserna. 
 Elevernas läsning av böcker på fritiden hade minskat en aning i förhållande till de tidi-
gare utvärderingarna. Som redan konstaterats hade klyftan mellan fl ickornas och poj-
karnas modersmålskunskaper vidgats en aning i det före detta Västra Finlands län. För 
övrigt kunde inga anmärkningsvärda regionala förändringar skönjas. 
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 I provet ingick även uppgifter som använts i en utvärdering för elever i årskurs 9 år 
2005. Niondeklassarna av årgång 2010 klarade av dessa identiska uppgifter mer eller min-
dre lika bra som niondeklassarna fem år tidigare. 

0. 

Slutsatser och åtgärdsförslag: 
1. Eftersom varje utvärdering som Utbildningsstyrelsen genomfört påvisat att poj-

karnas modersmålskunskaper är betydligt svagare än fl ickornas och att deras 
motivation att studera modersmål och litteratur är låg, fi nns det kontinuerligt ett 
behov att utveckla nya och kreativa idéer och lösningar inom modersmålsunder-
visningen och lärarutbildningen. 

2. På det nationella planet har klyftorna mellan skolornas resultat vidgats under de 
senaste åren. Denna utvärdering vittnar inte om att klyftorna inom det svensksprå-
kiga Finland skulle ha vidgats. Eleverna i de fi nlandssvenska skolorna har dock i 
fl era utvärderingar och undersökningar i genomsnitt klarat sig något sämre i läs-
förståelse än eleverna i de fi nskspråkiga skolorna. Det fi nns behov för en utförlig 
komparativ undersökning med fokus på hur eleverna i de två språkgrupperna kla-
rar enskilda uppgifter och vad resultaten möjligtvis beror på. 

3. Utbildningsstyrelsen borde förenhetliga och förtydliga de bedömningsgrunder 
som tillämpas i modersmålsundervisningen. Vid sidan av bedömningskriterierna 
för goda kunskaper behövs det kriterier för hjälpliga, försvarliga, nöjaktiga, och 
berömliga kunskaper i utbildningens alla övergångsskeden.

4. Modersmålsvitsorden ger inte en tillräckligt tillförlitlig bild av elevernas skrivfär-
digheter. Utbildningsstyrelsen borde särskilja ett separat vitsord för skrivfärdig-
heter. 

5. Samarbetet mellan klasslärare och ämneslärare som undervisar i modersmål 
och litteratur borde förstärkas för att skapa kontinuitet i den grundläggande utbild-
ningen.  

6. Inom lärarutbildningen och fortbildningen är det skäl att betona en genrepeda-
gogisk syn på skrivandet och att försöka förstärka likvärdigheten i elevbedöm-
ningen. 

7. Läromedlen och studierna borde över lag utvecklas så att allt fl er elever upple-
ver läroämnet som nyttigt med tanke på vardagsliv, fortsatta studier och arbetsliv.  

8. Utvärderingen i de svenskspråkiga skolorna vittnar om att det vid sidan av de tra-
ditionella läroböckerna uppenbarligen fi nns behov för annat undervisningsma-
terial för lärarnas bruk. En övergång pågår från traditionella till allt mer elektro-
niska läromedel. Det behövs konstruktiva åtgärder och till en början en kartlägg-
ning över modersmålslärarnas behov av material och redskap i undervisningen. 

9. Skrivandet är en basfärdighet som de elever som avslutar den grundläggande 
utbildningen borde ha möjlighet att behärska. Det är skäl att skapa situationer där 
skrivandet är sammankopplat med elevernas studier och intressen, inte minst med 
hjälp av elektroniska hjälpmedel och andra medier. Det vore viktigt att eleverna 
får en uppfattning om hur texter struktureras ändamålsenligt och hur de fungerar 
i specifi ka kommunikationssituationer. Eleverna borde få uppleva hur texter skrivs, 
bearbetas, blir lästa och t.o.m. publicerade.
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BILAGA 1: Elevernas bokrekommendationer

Niondeklassarna skrev en diskuterande text i början av vårterminen 2010. Eleverna skulle 
välja en av fyra uppgifter. I en av uppgifterna skulle de rekommendera en bok för en vän. 
Tidens anda syns tydligt i de böcker eleverna rekommenderade. Fantasy är defi nitivt den 
genre som dominerar bland elevernas favoritböcker. Stephenie Meyers Twilight-serie har varit 
fl ickornas stora favorit. Bland både pojkarna och fl ickorna har även böckerna om Harry Pot-
ter varit populära. 

Populära böcker bland fl ickorna (tre eller fl er har nämnt boken): 

Ann Brashares: Systrar i jeans
Katarina von Bredow: Som jag vill vara
Anne Frank: Anne Franks dagbok
Emma Granholm: Simon och Sophie
Khaled Hosseini: Tusen strålande solar
Marianne Käcko: Ta livet av mig, mamma!
Liza Marklund: Gömda
Stephanie Meyer: Twilight-serien
Michelle Paver: Vargbröder
Dave Pelzer: Pojken som kallades Det
J.K. Rowling: böckerna om Harry Potter
Eva Wahlström: Lite räcker inte
Kurt West: Vi slogs och vi blödde

Populära böcker bland pojkarna (tre eller fl er har nämnt boken): 

Jan Guillou: Ondskan
Stieg Larsson: Män som hatar kvinnor
Stefan Nyman: Anna är online
Christopher Paolini: Eragon
Michelle Paver: Vargbröder
J.K. Rowling: böckerna om Harry Potter
J.R.R. Tolkien: Sagan om ringen
   
De fl esta böcker som eleverna valt att rekommendera representerar vad man kunde kalla ang-
losaxisk eller svensk ungdoms- och populärlitteratur. Bland elevernas bokrekommendatio-
ner förekommer endast enskilda äldre verk och då är det frågan om välkända klassiker som 
Frans G. Bengtssons Röde orm, Agatha Christies Tio små negerpojkar, Daniel Defoes Robinson 
Crusoe, Alexandre Dumas’ Greven av Monte Christo, Anne Franks dagbok, Robert Lous Steven-
sons Dr Jekyll och Mr Hyde, Skattkammarön samt Jack Londons Skriet från vildmarken. 
 Finlandssvenska verk är mycket sällsynta, de enda som eleverna nämner i sina rekommen-
dationer är följande: Tove Janssons Muminpappans memoarer, Kjell Lindblads Drömd, Petter 
Lindbergs Minnenas planet, Annika Luthers Ivoria, Stefan Nymans Anna är online, Eva Wahl-
ströms Lite räcker inte och Kurt Wests Vi slogs och vi blödde.   
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Exempelskola
9999
N=66

Utvärdering i modersmål och litteratur
i årskurs 9 år 2010

Tabell 1. Poängtalen i provet i modersmål och litteratur

hela samplet

Sammanlagt elever 926
max. 70 poäng lösningsandel (%) 65

medeltal 45,4
standardavvikelse 13,1

Läsning, litteratur och elever 926
textkännedom lösningsandel (%) 61
max. 21 poäng medeltal 12,8

standardavvikelse 3,6

Språkkännedom elever 926

OPETUSHALLITUS
UTBILDNINGSSTYRELSEN

max. 18 poäng lösningsandel (%) 65
medeltal 11,8
standardavvikelse 4,1

Skrivande elever 926
max. 31 poäng lösningsandel (%) 67

medeltal 20,8
standardavvikelse 7,4

9999
Utvärdering i modersmål och litteratur i årskurs 9 år 2010 UBS UTVÄRDERAR

Uppgifterna i tabellen gäller hela det finlandssvenska samplet. I tabellen framgår det 
totala antalet elever som svarat på uppgifterna i utvärderingsprovet. Här framgår provets 
genomsnittliga resultat samt spridningen inom de olika delområden av läroämnet som 
ingick i provet.  
 
Lösningsandelen har räknats ut genom följande formel: 100 * poängtalet / det maximala 
poängtalet. Om lösningsandelen t.ex. är 53, har eleverna i genomsnitt uppnått 53 % av 
den maximala poängsumman.  
 
De figurer som följer i denna bilaga preciserar uppgifterna i tabellen.  

OPETUSHALLITUS
UTBILDNINGSSTYRELSEN
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Figur 1. Resultatfördelningen i provet 23.3.2010
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Figuren visar provresultatet uträknat i procentandelar av den maximala poängsumman 
70. Elevernas resultat i provet den 23.3.2010 har delats in i klasser med tio 
procentenheters intervall. Skalan med lösningsandelar syns på figurens vågräta axel. 
Höjden på de ljusblåa staplarna visar hur många procent av de elever i er skola som 
skrivit provet placerar sig inom ett visst poängintervall. Ju högre staplarna till höger är, 
desto bättre har era elever i genomsnitt klarat av uppgifterna. Den mörkblåa linjen visar 
hur eleverna i hela det finlandssvenska samplet klarat uppgifterna.  
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Figur 2. Fördelningen av vitsord i den reflekterande 
skrivuppgiften vecka 4–5
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I provets första del, som anordnades under vecka 4 eller 5, skrev eleverna en 
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I provets första del, som anordnades under vecka 4 eller 5, skrev eleverna en 
reflekterande text. Texterna bedömdes i skolan enligt skalan 4–10. De ljusblåa staplarna 
visar fördelningen av hur era elevers texter bedömts. Den mörkblåa linjen åskådliggör 
genomsnittet i hela det finlandssvenska samplet. Vid sammanställningen av figuren har 
elevernas vitsord avrundats till närmaste hela vitsord, så att t.ex. 7-, 7 och 7+ ingår i 
stapel 7, medan texter som fått vitsordet 7½ är placerade i stapel 8.     
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Figur 3. Elevernas kunskaper i centrala delområden i provet som 
anordnades 23.3.2010

0 20 40 60 80 100

Skrivande

Språkkännedom

Läsning, litteratur och 
textkännedom

Lösningsandel (%)

Exempelskola hela samplet

I provet utvärderades följande områden: 1) Läsning, litteratur och textkännedom, 2) 
språkkännedom samt 3) skrivande. Den vågräta axeln i figuren visar elevernas 
genomsnittliga resultat i dessa delområden De ljusblåa balkarna visar kunskapsnivån i
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I provet utvärderades följande områden: 1) Läsning, litteratur och textkännedom, 2) 
språkkännedom samt 3) skrivande. Den vågräta axeln i figuren visar elevernas 
genomsnittliga resultat i dessa delområden. De ljusblåa balkarna visar kunskapsnivån i 
er skola medan de mörkblåa balkarna visar hur alla elever i det finlandssvenska samplet 
i genomsnitt klarat uppgifterna.  
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Figur 4. Elevernas inställning till ämnet
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Exempelskola hela samplet

Av denna figur framgår hur eleverna förhåller sig till ämnet modersmål och litteratur. 
Provdeltagarna uppgav uppfattningar om sina studier i modersmål och litteratur, hur 
nyttigt de anser att ämnet är och hur mycket de tyckt om ämnet under årskurserna 7–9
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Av denna figur framgår hur eleverna förhåller sig till ämnet modersmål och litteratur. 
Provdeltagarna uppgav uppfattningar om sina studier i modersmål och litteratur, hur 
nyttigt de anser att ämnet är och hur mycket de tyckt om ämnet under årskurserna 7–9. 
De aspekter av elevernas inställningar som syns på den vågräta axeln i figuren har 
sammanställts av elevernas svar på många olika slags påståenden.    
 
Den lodräta axeln anger om inställningen är positiv eller negativ. Värdet 0 motsvarar 
elevsvaret ”jag är osäker eller har ingen klar uppfattning”. De ljusblåa kvadraterna visar 
de genomsnittliga attityderna till studier i modersmål och litteratur hos era elever. Av de 
sneda mörkblåa kvadraterna framgår de genomsnittliga attityderna i hela samplet. Ju 
högre uppe i figuren er skolas ljusblåa kvadrater är belägna, desto positivare är 
attityderna till läroämnet modersmål och litteratur.  
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Figur 5. Elevernas uppfattning om innehållet i modersmålslektionerna
 under de tre senaste läsåren
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Exempelskola hela samplet
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Exempelskola hela samplet

Eleverna uppmanades också att tänka tillbaka på sina studier i årskurserna 7–9 och ange 
hur ofta de ansåg att de arbetat med olika innehåll och arbetssätt (t.ex. användning av 
läroboken, diskussioner och debatter och annat dylikt) i modersmålsundervisningen.    
 
De ljusblåa kvadraterna i figuren visar genomsnittet av era elevers uppfattningar. 
Skalans högsta värde 2 anger att någonting förekommit mycket ofta. Skalans näst 
högsta värde 1 anger ofta, värdet 0 ibland, -1 anger sällan och värdet -2 att någonting 
inte alls förekommit. Om den ljusblåa fyrkanten alltså är belägen vid värdet 1 vid stället 
som anger skrivövningar, har eleverna angett att de ofta skrivit olika slags texter i 
årskurs 7–9.   
 
Om den ljusblåa kvadraten är belägen betydligt högre än det mörkblåa märket, innebär 
det att era elever anser att detta innehåll eller arbetssätt förekommit oftare än 
genomsnittet i hela samplet. Om kvadraten är belägen betydligt lägre än det mörkblåa 
märket, har eleverna uppfattat att studier av det slaget förekommit mer sällan än i 
genomsnittet i hela det finlandssvenska samplet.   
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Figur 6. Elevernas provframgång i förhållande till modersmålsvitsordet
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I figuren syns elevernas framgång i provet 23.3.2010 i förhållande till deras senaste 
betygsvitsord i modersmål och litteratur. De ljusblåa kvadraterna visar hur era elever 
med ett visst vitsord klarat sig i detta prov. De sneda mörkblåa kvadraterna anger 
genomsnittet i det finlandssvenska samplet. Om t.ex. kvadraten vid vitsordet 8 för er 
skolas del ligger under hela samplets genomsnitt, har era elever med 
modersmålsvitsordet 8 klarat provet sämre än genomsnittet av alla elever med samma 
vitsord. I ett sådant fall har bedömningen i er skola i genomsnitt varit mildare än i de 
andra skolorna som ingår i samplet.  
 
Enligt grundskoleförordningen ska skalan vid sifferbedömning vara 4–10. Eleven och 
vårdnadshavaren har rätt att få kännedom om bedömningskriterierna. När bedömningen 
är följdriktig borde båda linjerna i figuren som beskriver resultatet och vitsorden vara 
jämnt stigande mellan 4 och 10. Ifall endast vissa vitsord använts i bedömningen eller 
ifall andra avvikelser framgår, kan det vara skäl att precisera bedömningsgrunderna för 
de olika vitsorden. 
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Figur 7. Det genomsnittliga provresultatet för er skolas elever i åk 9 
i förhållande till deras genomsnittliga attityder till ämnet 
modersmål och litteratur
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Figuren visar resultatet för alla de finlandssvenska skolor som ingår i denna utvärdering. 
De har markerats med blåa punkter. Er skola har markerats med en röd kvadrat. Den 
lodräta axeln visar det genomsnittliga provresultatet i er skola (den relativa mängden 
rätta svar av provets maxpoäng). Av den vågräta axeln framgår elevernas 
genomsnittliga inställning till studierna i ämnet: ett högre värde uttrycker en positivare 
inställning eller uppfattning. I ett idealfall är skolans röda kvadrat belägen uppe i 
figurens högra hörn. Det innebär både att provresultatet är gott och att attityden till 
ämnet i genomsnitt är positiv.  
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Figur 8. Fördelningen av provresultatet i utvärderingen 
i årskurs 7 (2007) jämfört med utvärderingen i årskurs 9 (2010)
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Er skola deltog i en motsvarande utvärdering i årskurs 7 år 2007. I denna figur 
presenteras fördelningen av provresultatet både i utvärderingen 2007 och utvärderingen 
i årskurs 9 år 2010. De ljusgröna staplarna i figuren visar hur era elevers provresultat 
fördelats i utvärderingen i årskurs 9. Den svarta linjen åskådliggör den genomsnittliga 
resultatfördelningen bland alla de skolor som deltagit i utvärderingen. De mörkgröna 
staplarna och den gråa linjen visar motsvarande situation i början av årskurs 7, i 
utvärderingen som gjordes år 2007.   
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Figur 9. Andelen skolans elever inom de grupper som klarat sig 
bäst och svagast i årskurs 7 (2007) och årskurs 9 (2010) 
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Utifrån provresultatet delades alla elever in i fyra lika stora grupper. En fjärdedel av 
eleverna ingår i den grupp som klarat sig bäst och en fjärdedel i den grupp som har de 
svagaste provresultaten. Resten av eleverna ingår i de två grupper som har resultat på 
medelnivå. I figur 9 syns de som klarat sig bäst och svagast. Om era elever framförallt 
presterat på medelnivå är deras andel liten i figurens grupper.  
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Utifrån provresultatet delades alla elever in i fyra lika stora grupper. En fjärdedel av 
eleverna ingår i den grupp som klarat sig bäst och en fjärdedel i den grupp som har de 
svagaste provresultaten. Resten av eleverna ingår i de två grupper som har resultat på 
medelnivå. I figur 9 syns de som klarat sig bäst och svagast. Om era elever framförallt 
presterat på medelnivå är deras andel liten i figurens grupper.  
 
I figurens ljusare staplar syns andelen elever av eleverna i er skola som ingår i 
grupperna som klarat sig bäst och svagast i provet i årskurs 9 år 2010. I de mörkgröna 
staplarna syns motsvarande andelar av eleverna i er skola som ingår i grupperna av de 
elever som klarat sig bäst och svagast i provet i åk 7, hösten 2007.  
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Figur 10. Flickornas lösningsandelar av det maximala poängtalet i 
provets delområden i åk 7 (2007) och åk 9 (2010)

0

20

40

60

80

100

Läsning, litteratur och 
textkännedom

Språkkännedom Skrivande Hela provet

Lö
sn

in
gs

an
de

l (
%

)

er skola, flickor åk 7 er skola, flickor åk 9

De ljusgröna staplarna visar hur flickorna i genomsnitt klarat sig i provets olika 
delområden och i hela provet i årskurs 9 år 2010. De mörkgröna staplarna åskådliggör 
it ti i å k 7 hö t 2007
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De ljusgröna staplarna visar hur flickorna i genomsnitt klarat sig i provets olika 
delområden och i hela provet i årskurs 9 år 2010. De mörkgröna staplarna åskådliggör 
situationen i årskurs 7 hösten 2007.  
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Figur 11. Pojkarnas lösningsandelar av det maximala poängtalet i 
provets delområden i åk 7 (2007) och åk 9 (2010)
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De ljusgröna staplarna visar hur pojkarna i genomsnitt klarat sig i provets olika 
delområden och i hela provet i årskurs 9. De mörkgröna staplarna åskådliggör 
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De ljusgröna staplarna visar hur pojkarna i genomsnitt klarat sig i provets olika 
delområden och i hela provet i årskurs 9. De mörkgröna staplarna åskådliggör 
situationen i årskurs 7 hösten 2007.  



Våren 2010 genomförde Utbildningsstyrelsen en utvärdering av 
inlärningsresultat i modersmål och litteratur i årskurs 9. Denna 
rapport berättar om hur det gick i utvärderingen. Resultaten för 
de fi nskspråkiga skolorna behandlas i en separat rapport. Denna 
rapport ger bl.a. svar på följande frågor: 

Har niondeklassarnas modersmålskunskaper förändrats sedan 
situationen år 2005?
Har eleverna lärt sig någonting under färden från årskurs 7 till 
årskurs 9?
Finns det stora regionala skillnader i elevernas kunskaper inom 
olika delar av Svenskfi nland? 
På vilket delområde kommer skillnaden mellan fl ickornas och 
pojkarnas resultat tydligast till uttryck?
Får eleverna modersmålsvitsord enligt likvärdiga grunder i olika    
skolor? 
Är det vanligt att modersmålslärarna i årskurs 7–9 samarbetar 
med lärarna i årskurs 6?
Hur klarade sig de fi nlandssvenska eleverna i läsförståelse i  för-
hållande till de fi nskspråkiga eleverna?
Vad är det enligt modersmålslärarna som mest försvårar upp-
nåendet av goda inlärningsresultat? 

Rapporten kompletteras av webbpublikationen Hur skriver 
nionde-klassarna? som tar upp synpunkter och frågeställningar 
med anknytning till elevernas skrivfärdigheter. Publikationen 
fi nns på adressen: www.oph.fi /publikationer/utvarderingspubli-
kationer.

Tryckt
ISBN 978-952-13-4740-5 
ISSN 1798-9035

Online
ISBN 978-952-13-4741-2 
ISSN 1798-9043

Utbildningsstyrelsen
www.oph.fi /publikationer


	MODERSMÅL OCH LITTERATUR I ÅRSKURS 9
	INNEHÅLL
	SAMMANDRAG
	ABSTRACT 
	TIIVISTELMÄ 
	1 PRESENTATION AV PROVET OCH ARRANGEMANGEN
	Planeringen av utvärderingen
	Provets uppbyggnad
	Elevurvalet
	Provgenomförandet och bedömningen

	2 CENTRALA RESULTAT
	Resultat i hela provet
	Flickor och pojkar
	Resultat på skolnivå
	Elever som fortsätter i gymnasiet och i yrkesutbildningen
	Södra Finlands län och Västra Finlands län
	Städer, tätorter och landsbygdskommuner 
	Jämförelse med motsvarande prov i äidinkieli ja kirjallisuus
	Provresultatet i sammanfattning

	3 LÄTTA OCH SVÅRA UPPGIFTER
	Läsning, litteratur och textkännedom
	Språkkännedom
	Skrivande 
	E-postbrevet
	Haikudikten
	Den diskuterande texten
	Exempel på en text som bedömts med vitsordet 10

	4 RESULTAT I SAMMA UPPGIFTER 2005 OCH 2007 
	Samma uppgifter i årskurs 7 hösten 2007
	Förbättringar mellan årskurs 7 och årskurs 9 på skolnivå
	Samma uppgifter i årskurs 9 hösten 2005

	5 INFORMATION OM ELEVERNA, UNDERVISNINGEN   OCH SKOLORNA
	Undervisningen enligt eleverna
	Bokläsning
	Elevernas språkbruk
	Elevernas attityder till ämnet
	Undervisningen enligt lärarna
	Information från rektorerna
	Elevstöd

	6 BAKGRUNDSVARIABLERNAS SAMBAND MED    RESULTATET
	Samband på elevnivå
	Samband på skolnivå
	Språkanvändning och resultat

	7 MODERSMÅLSVITSORDEN 
	Elevernas vitsord i modersmål och litteratur
	Vitsord och provresultat
	Vitsord och skrivfärdigheter
	Elever med vitsordet åtta
	Elever med olika planer för fortsatta studier
	Vitsorden i Södra Finlands län och Västra Finlands län
	Skolors vitsordsmedeltal i förhållande till provresultatet

	8 RESULTATENS RELEVANS OCH TILLFÖRLITLIGHET
	Validitet och reliabilitet
	Kontroll av lärarnas bedömning
	Åsikter om utvärderingen

	9 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG
	Resultatet
	Elevernas skrivfärdigheter
	Bedömningen
	Förändringar
	Slutsatser och åtgärdsförslag: 

	KÄLLOR 
	BILAGA 1: Elevernas bokrekommendationer

