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Nationella centret för utbildningsutvärdering genomförde i april 2015 en utvärdering som gällde 
elevernas kunskaper i lärokursen finska som andraspråk, som hör till läroämnet modersmål och 
litteratur, i slutet av den grundläggande utbildningen. Syftet med utvärderingen var att producera 
tillförlitlig information om hur målen för finska som andraspråk i läroplansgrunderna för den 
grundläggande utbildningen (UBS 2004) har nåtts samt information om jämlikheten i utbild-
ningen och om läget i fråga om elevernas behörighet för fortsatta studier. Dessutom granskades 
lärarnas bedömningsarbete i slutbedömningen. 

Kriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i lärokursen för finska som andraspråk  gäller elevens 
språkfärdighet, färdigheter i kultur och färdigheter i att studera. I denna utvärdering fokuserades 
främst på elevernas språkfärdighet. En god nivå på språkfärdigheterna motsvarar nivåerna B1.1–
B1.2 i nivåskalan för språkkunskaper. Den som når färdighetsnivå B är en självständig språkan-
vändare. På nivå B1.1 har språkanvändarna fungerande grundläggande språkfärdigheter och på 
nivå B1.2 flytande grundläggande språkfärdigheter med hjälp av vilka de reder sig i varierande 
kommunikationssituationer i vardagslivet.

Nivåskalan delar in språkfärdigheterna i fyra delområden: läsförståelse, hörförståelse, skrivning 
och tal. Elevernas kunnande bedömdes därför i dessa delområden. I fråga om de övriga målom-
rådena erhölls information om språkfärdigheten med uppgifter som mätte färdigheten och med 
bakgrundsenkäter.

Information samlades in om hur lång tid eleverna gått i skolan i Finland, om deras språkbakgrund 
och användning av språkliga resurser, om deras socioekonomiska bakgrund och om studierna 
i lärokursen. Med hjälp av en enkät riktad till lärarna undersöktes hur undervisningen i finska 
som andraspråk genomförts och vilka faktorer som påverkat bedömningen och särskilt slut- 
bedömningen och vitsordsgivningen. I den bakgrundsenkät som riktades till rektorerna fokuse-
rades på om skolans lärmiljö stöder mångfald.
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Vid utvärderingen samlades ett riksomfattande helhetsmaterial in, eftersom antalet elever var litet 
i förhållande till det totala antalet elever i årskurs 9. I utvärderingen deltog 1 530 elever från 242 
skolor. Bland deltagarna fanns även elever för vilka ett beslut om intensifierat eller särskilt stöd hade 
fattats. Dessutom deltog elever som genomgått lärokursen i finska som andraspråk i skolor med ett 
annat undervisningsspråk än finska. Alla elever genomförde de uppgifter som gällde förståelse och 
skrivning, och för utvärderingen av delområdet tal användes ett täckande internt urval i varje skola.

Av de elever om deltog i utvärderingen hade hälften genomgått hela den grundläggande utbild-
ningen i Finland. Över 14 procent hade gått i grundskola i Finland 6–8 år, nästan en fjärdedel 3–5 
år och drygt nio procent bara 1–2 år. Nästan 40 procent av eleverna var födda i Finland. 

Närmare en femtedel av eleverna var ryskspråkiga. Därefter följde de somaliska, estniska och 
arabiska språkgrupperna. Av eleverna ansåg över 40 procent att finska är deras starkaste språk. Att 
det egna modersmålet är det starkaste språket ansåg likaså över 40 procent av eleverna. Finska var 
det starkaste språket i synnerhet för de elever som hade genomgått hela grundskolan i Finland.

Elevernas språkkunskaper visade sig vara rätt så goda. I utvärderingen nådde 87 procent av elev-
erna minst nivån goda kunskaper (B1.1–B1.2). I genomsnitt var elevernas kunnande på nivå B2.1. 
Endast 13 procent av eleverna hade färdigheter som motsvarade nivå A, där man enligt nivåskalan 
för språkkunskaper har kunskaper som räcker för begränsad kommunikation i de mest bekanta 
situationerna (A1.3 eller under) eller för direkt socialt umgänge och kort redogörelse (nivå A2). 
När det gäller språkets delområden hade eleverna bättre förmåga att förstå än att producera. 
I läsförståelse nådde eller överskred drygt 90 procent av eleverna nivån goda kunskaper och i 
hörförståelse var motsvarande siffra 84 procent. I skrivning nådde eller överskred 73 procent av 
eleverna nivån goda kunskaper och i tal var siffran 74 procent. 

Flickorna och pojkarna hade i genomsnitt lika goda kunskaper. Det fanns inga betydande skill-
nader mellan deras kunskaper. Av flickorna nådde 87 procent och av pojkarna 86 procent nivån 
goda kunskaper. Bland pojkarna fanns det en aning fler med färdigheter som motsvarade nivå 
A. Skillnaden mellan flickor och pojkar var statistiskt signifikant i varje delområde av språket. 
Störst var skillnaden i skrivning, där pojkarnas genomsnittliga färdighetsnivå var B1.1 medan 
flickornas var B1.2. 

I de olika regionförvaltningsområdena (RFV) nådde eleverna i genomsnitt färdighetsnivåer mel-
lan B1.1 och B1.2. I alla RFV-områden var flickorna bättre än pojkarna, men skillnaden var liten. 
I Norra Finland var flickornas och pojkarnas genomsnittliga färdighetsnivå B1.1 medan den i 
övriga Finland var B1.2. Skillnaden mellan flickorna och pojkarna var störst i Östra Finland, där 
flickorna i genomsnitt nådde färdighetsnivå B2.1 och pojkarna B1.2. Av de elever som studerade 
i huvudstadsregionen nådde eller överskred 85 procent nivån goda kunskaper. Elevernas genom-
snittliga nivå var B1.2. I övriga Finland nådde eller överskred 78 procent av eleverna nivån goda 
kunskaper och i genomsnitt nådde även dessa nivå B1.2.

Av de elever som deltog i utvärderingen hade 66 procent fått något slags stöd i årskurs 9. Av dessa 
hade 61 procent fått allmänt stöd för studierna, 23 procent intensifierat stöd och 15 procent särskilt 
stöd. Bland de elever som fått allmänt stöd var den genomsnittliga nivån B2.1, bland dem som fått 
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intensifierat stöd B1.2 och bland dem som fått särskilt stöd B1.1. Av eleverna hade 2,5 procent en 
individualiserad lärokurs i finska som andraspråk. Deras genomsnittliga färdighetsnivå var A2.2. 
53 procent av eleverna kom inte över nivå A, men 47 procent nådde eller överskred nivå B1.1.

Det som mest förklarade elevernas färdigheter var skolgångstiden. De elever som gått hela den 
grundläggande utbildningen i Finland nådde i genomsnitt nivå B2.1. Elever som hade gått i skolan 
6–8 år eller 3–5 år nådde nivå B1.2. De som hade börjat i finsk skola i slutskedet av den grundläg-
gande utbildningen hade färdigheter som motsvarade nivå B1.1. En kort skolgångstid förklarade 
mest de språkkunskaper som eleverna på nivå A hade. Av de elever som gått i skola i Finland 1–2 
år hade 46 procent färdigheter som motsvarade nivå A, och av de som gått 3–5 år hade 25 procent 
färdigheter som motsvarade denna nivå. 

De som hade genomgått hela den grundläggande utbildningen i Finland klarade sig bäst i förståelse 
och tal (B2.1), men även i skrivning nådde de nivån goda kunskaper, nivå B1.2. De elever som gått 
6–8 år i skola i Finland klarade sig också bättre i förståelse (B2.1) än i produktion (B1.2). De som 
gått 3–5 år i skola i Finland låg på nivå B1.2 i läsförståelse och på nivå B1.1 i hörförståelse och 
produktion. De som börjat gå i skola i Finland i slutskedet av den grundläggande utbildningen 
hade färdigheter i produktion på nivå A2.2 och i hörförståelse låg deras kunnande på en nivå 
(B1.1) lägre än i läsförståelse (B1.2).

I utvärderingen klarade sig de som talade estniska, ryska, kinesiska och engelska bäst oberoende av 
hur lång deras skolgång hade varit. När det gäller eleverna på de lägre färdighetsnivåerna förklaras 
deras resultat av skillnader i deras socioekonomiska bakgrund och allmänna framgång i skolgången. 
Skillnaderna i färdigheterna mellan de olika språkgrupperna är signifikanta men inte betydande. 

I den gemensamma ansökan hade 37 procent av eleverna sökt till gymnasiet och 37 procent till 
yrkesutbildningen. Fyra procent hade sökt till påbyggnadsundervisning och totalt tre procent 
till utbildning som förbereder för gymnasiet eller till handledande utbildning för grundläg-
gande yrkesutbildning. De elever som hade sökt till gymnasiet nådde i genomsnitt nivå B2.1 
och de som sökt till yrkesutbildning nivå B1.2. De som sökt till utbildning som förbereder för 
gymnasieutbildning nådde i genomsnitt nivå B1.1 och de som sökt till handledande utbildning 
för grundläggande yrkesutbildning nivå A2.2. De som sökt till påbyggnadsundervisning låg i ge-
nomsnitt på nivå B1.2. Om nästan tio procent av eleverna fanns inga uppgifter tillgängliga, och 
i den gemensamma antagningen hade totalt 9,5 procent av eleverna inte sökt eller kommit in på 
någon utbildning på andra stadiet. 

Elevernas socioekonomiska bakgrund förklarade också deras färdigheter. De elever som hade den 
bästa socioekonomiska bakgrunden nådde i genomsnitt färdighetsnivå B2.1. De som hade en sämre 
socioekonomisk bakgrund nådde i genomsnitt nivå B1.1. Det fanns ett betydande samband mellan 
elevernas socioekonomiska bakgrund och deras färdigheter oberoende av deras skolgångstid. Ett 
undantag utgjorde de elever som hade gått i skola i Finland i 9–10 år. 

Av de elever som studerade enligt lärokursen i finska som andraspråk endast på lektioner i finska 
som modersmål utan differentiering nådde eller överskred till och med 98 procent nivån goda 
kunskaper. Största delen av dem hade gått hela grundskolan i Finland. Dessa elever nådde en ge-
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nomsnittlig färdighetsnivå som var betydligt bättre (B2.1) än de elever som studerade i separata 
grupper (B1.2) och likaså betydligt bättre än de elever som fick differentierad undervisning på 
lektionerna i finska som modersmål (B1.2). 

Elevernas färdigheter motsvarade väl deras slutvitsord i finska som andraspråk, särskilt på nivå 
B2. Av de elever som fått vitsordet 10 nådde eller överskred 87 procent färdighetsnivå B2.2, och 
av dem som fått vitsordet 9 nådde 80 procent nivåerna B2.1 och B2.2. Av dem som fått vitsordet 
8 däremot nådde 74 procent nivåerna B1.2 och B2.1, vilket enligt denna utvärdering betyder att 
deras färdigheter skulle ha kunnat ge ett högre slutvitsord. 

Av de mål som finns för förståelse i lärokursen finska som andraspråk inverkade förståelse av 
texter som behandlar allmänna ämnen och förståelse av tal ansikte mot ansikte med personer 
mest på lärarnas slutbedömning. När det gäller produktionsfärdigheter prioriterade lärarna skriv-
ning av texter som anknyter till undervisningen och talsituationer i skolan. På slutbedömningen 
inverkade också fortlöpande observation av elevernas framsteg, kriterierna i nivåskalan för språk-
kunskaper samt summativa och formativa prov. Även elevernas motivation att lära sig finska hade 
stor betydelse. Det visade sig att lärarnas bedömning var mild vid slutbedömningen av speciellt 
de elever som i denna utvärdering inte klarade sig så bra. Elevernas socioekonomiska bakgrund 
eller skolgångstid i Finland förklarade inte det vitsord som lärarna gav. 

Resultaten visade att de skolor som deltog i utvärderingen har lärmiljöer som stöder etnisk 
och kulturell mångfald, och majoriteten av dem har klara handlingsprinciper mot rasism och 
diskriminering och en atmosfär som stöder kulturell och språklig mångfald. De utmaningar 
och fördelar som fanns i fråga om kulturell mångfald i skolorna inverkade i sig inte på elevernas 
kunnande. Å andra sidan var det genomsnittliga kunnandet statistiskt sämre i skolor där elever 
med invandrarbakgrund hade mycket eller synnerligen mycket utmaningar i lärandet jämfört 
med skolor där det fanns färre utmaningar.

Utvärderingen visade att enligt kriterierna i nivåskalan för språkkunskaper kunde eleverna finska 
väl. Studierna i andra läroämnen bygger ändå på begrepp och textkompetens som kräver att eleven 
redan i årskurserna 7−9 har bättre kunskaper i finska än vad kriterierna i nivåskalan förutsätter. 
På andra stadiet blir det ännu viktigare att behärska det språkbruk som kännetecknar olika kun-
skapsområden. I de nya grunderna för läroplanen för finska som andraspråk har kriterierna för 
slutbedömningen härletts direkt från målen för undervisningen. I ljuset av resultaten av denna 
utvärdering möjliggör den kommande slutbedömningen, som görs enligt de nya grunderna, en 
mer realistisk uppfattning om elevens färdigheter i slutet av den grundläggande utbildningen. 

Resultaten i utvärderingen ger vid handen att skolorna bör vara omsorgsfulla vid valet av lärokurs 
i läroämnet modersmål och litteratur för eleverna, så att de får den undervisning som är lämp-
ligast för dem. Resurserna för finska som andraspråk bör användas för de elever som inte har 
tillräckliga språkliga förutsättningar att gå lärokursen finska som modersmål och litteratur. Stöd 
bör i första hand ges till de elever som inlett studierna inom den grundläggande utbildningen i ett 
sent skede för att säkerställa att eleverna klarar av de fortsatta studierna. Dessutom är det viktigt 
att se till att det finns ett etablerat samarbete mellan lärarna i de olika lärokurserna i läroämnet 
modersmål och litteratur och de övriga ämneslärarna. På så sätt genomsyrar språklig medveten-
het all undervisning och skolans verksamhetskultur.




