


Program
 NCU:s utvärderingsverksamhet på svenska

 Lärresultaten i de svenskspråkiga skolorna –
hur ser det ut? 

 Diskussion om behoven ifråga utvärdering och 
utveckling av utbildning 

- En sak som vi vill bevara
- En sak som vi vill ändra på



Lärresultaten i de svenskspråkiga 
skolorna – hur ser det ut? 



Bra?



Engelska åk 9
”Vid en granskning enligt skolans undervisningsspråk
framkom att de svenskspråkiga skolornas resultat var klart
bättre inom alla delfärdigheter i engelska än de 
finskspråkiga skolornas resultat.” (2013)

Liknande resultat i A1-engelska i åk 9 år 2000



A-lärokursen i engelska, årskurs 9 år 2013
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A-lärokursen i engelska, årskurs 9 år 2013
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A-lärokursen i engelska, årskurs 9 år 2013
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A-lärokursen i engelska, årskurs 9 år 2013
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Franska åk 9
”En granskning enligt skolans undervisningsspråk visade
att de svenskspråkiga skolornas resultat i franska var
bättre än de finskspråkiga skolornas.” (2013)



Tyska åk 9
”En jämförelse enligt skolans underviningsspråk visade att
de svenskspråkiga skolornas resultat i tyska var klart
bättre inom språkets alla delfärdigheter än de 
finskspråkiga skolornas resultat.” (2013)

Liknande resultat i åk 9 år 2004



Arbetsrooch trygg lärmiljö inom
grundläggande utbildning och
gymnasieutbildning(2018)
• Hur väl trivs eleverna på lektionerna? 

• SV: 75 % i åk 8 och 80 % i gymnasiet minst
tämligen bra

• FI:  62 % i åk 8 och 67 % i gymnasiet minst
tämligen bra



Är lärarna intresserade av elevernas
skolgång? 

• SV: 81 % av eleverna i åk 3 tyckte att nästan
alla eller alla lärare var intresserade av 
deras skolgång

• FI: 69 % 



Problemsituationer och störningar
Åk 7–9: 

SV: De svenskspråkiga lärarna upplevde färre
problemsituationer än de finskspråkiga
lärarna



Helt okej?



Matematik
• Betydligt svagare i de lägre årskurserna

• Men ungefär lika i åk 9  



Resultat i 15 uppgifter som var gemensamma för 
modersmålet svenska och finska (15 svenska

och 75 finska skolor)



Det andra inhemska språket
finska / svenska
Klart bättre finska i de svenskspråkiga skolorna än svenska i de 
finskspråkiga skolorna

Men… 

Hur är det egentligen med kunskaperna i finska i våra
svenskspråkiga skolor? 



Resultatetutgående frånelevernasanvändning av svenska
i åttavardagssituationer (2014)

Språkanvändning i 
vardagssituationer

Antal elever Lösningsfrekvens i hela 
provet

Läsning, litteratur och
textkännedom

Skrivande Språkkännedom

Enbart eller mest annat 
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 %



Dåligt? 



Svagare resultat i de 
svenskspråkiga skolorna i 
• Konst- och färdighetsämnen: musik, bildkonst, slöjd

(åk 9 2011)
• Historia och samhällslära åk 9 (2012)
• Naturvetenskapliga ämnen: biologi, geografi, fysik, kemi

(åk 9 2012)
• Temaområdena (åk 9 2012)
• Hälsokunskap (åk 9 2013)
• Huslig ekonomi (åk 9 2014)
• (I PISA brukar läsfärdigheterna vara svagare) 



Modersmålet svenska



Finlandssvenska elevers attityder till ämnena
engelska och modersmålet
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Återkommande ”förklaringar” till 
svagare resultat



”Förklaringar” som förekommer
• 1. Stor andel finsk-svenskt tvåspråkiga elever
• 2. Sämre utbud av läromedel och –material
• 3. Större andel obehöriga lärare
• 4. Kulturella skillnader

• ”Skolan och eleverna i Svenskfinland ser ut att betona andra än
kunskapsmässiga kvaliteter i högre grad än vad man gör på finskspråkigt håll” 
(Viking Brunell 2005 angående PISA 2003)

• Vi har inte hittat några entydiga orsaker till resultaten i utvärderingarna av 
lärresultat
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Hur hanteras tvåspråkigheten 
och flerspråkigheten i de 

svenskspråkiga skolorna?



Elevernas hemspråk (UBS/2013) 



Preliminära iakttagelser
• Själva systemet verkar fungera i stora drag, problemen finns på det lokala planet
• Mycket stor variation skolor emellan: en del kommuner verkar klara av 

hanteringen, andra har uppenbara svårigheter
• ”Trippeluppdraget” (svenska, finska, hemspråk) verkar vara mycket svårt att

förverkliga
• Finskan (Mofi, B-finska): lärokurserna och mofi-lärarna
• Svenska som andraspråk: behov av kompetenta lärare
• Speciallärarna utnyttjas en hel del
• Finns det elever som borde få undervisning i svenska som andraspråk?
• Enskilda elever hamnar ibland i ogynnsamma situationer, t.ex. när det gäller finskan, 

hemspråksundervisningen
• Lärarna hoppas t.ex. att de flerspråkiga elevernas familjer skulle ha ett närmare

förhållande till skolan och svenska språket.  
• Fortbildningsdilemmat



Frågor



• Vilka utmaningar har vi i de svenskspråkiga skolorna?

• Hur kunde utvärderingarna bättre än tidigare stödja
utvecklingen? 

• NCU:s roll: Hur kunde vi vara till större nytta ute på fältet? 
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Tack!
www.karvi.fi



Svenskspråkig utbildning:
En sak som vi vill bevara

UTVÄRDERINGAR GENOMFÖRS OCKSÅ PÅ 
SVENSKA
Att utvärderingsinformation produceras på 

både finska och svenska
Att utvecklingsområden i hela 

utbildningssystemet lyfts fram



Svenskspråkig utbildning:
En sak som vi vill ändra på

LYFTA FRAM DET FRIA BILDNINGSARBETET 
OCH DE VUXNAS LÄRANDE
Bättre möjligheter och stöd för fortbildning
Det finns möjligheter som inte utnyttjas 

tillräckligt väl
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