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I den här broschyren har vi samlat aktuella utvärderingsresultat om 
den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland. Syftet 
med broschyren är att kort presentera utvärderingar som nyligen 
genomförts med tanke på utvecklingen av den grundläggande 
utbildningen. 

För den svenskspråkiga utbildningens del är det särskilt viktigt att 
utvärderingarna ger information om hur väl principen om alla elevers 
likvärdiga möjligheter att uppnå målen i läroplanen uppfylls. Det är 
också viktigt att språkliga och kulturella särdrag som till exempel 
har att göra med de regionala språkförhållandena och den ibland 
bristande tillgången till olika slags resurser beaktas i skolutvecklingen.  

Urvalet i broschyren utgör endast ett axplock, grundligare och mer 
detaljerad information finns i våra rapporter på vår hemsida www.
karvi.fi/sv/. 

Under de närmaste åren kommer vi bland annat att publicera resultat 
med anknytning till den longitudinella utvärderingen av lärresultat i 
årskurs 3, utvärderingarna av lärresultat i modersmål och litteratur, 
matematik, finska och engelska i årskurs 9. Utöver dessa utvärderingar 
som genomförs i den grundläggande utbildningen publicerar vi också 
konstant övriga resultat om det finländska utbildningssystemet.
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Kunskaper och 
färdigheter i åk 1
NCU genomförde hösten 2018 för första gången en nationell 
utvärdering av lärresultat för elever i början av årskurs 1 
i den grundläggande utbildningen. Målsättningen med 
utvärderingen var att få kunskap om elevernas färdigheter 
vid skolstarten. Den longitudinella utvärderingen används 
för att följa upp samma elevers kunskaper och färdigheter 
i årskurserna 3, 6 och 9. Läroämnena som utvärderas är 
modersmål och litteratur samt matematik. 

Samplet i den inledande mätningen bestod 
av 6 902 elever från finskspråkiga skolor 
och 868 elever från svenskspråkiga skolor. I 
utvärderingen deltog även 531 elever som läser 
finska eller svenska som andraspråk. Eleverna 
gjorde uppgifterna i utvärderingen på skolans 
undervisningsspråk.
Utvärderingen var digital och kunde genomföras 
på dator eller lärplatta. Med hjälp av hörlurar 
fick eleverna muntliga anvisningar, vilket gjorde 
det möjligt också för elever som inte kunde 
läsa att göra uppgifterna.  
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Resultat
Uppgifterna i läsförmåga tog fasta på flera nivåer, allt från uppgifter där eleverna inte behövde känna till 
bokstäverna till uppgifter för elever som redan kunde skriva hela meningar. Matematikuppgifterna handlade 
om matematiskt tänkande, tal och räkneoperationer, geometri och mätning. 
Skillnaden i resultaten mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga skolorna var liten.  Också de regionala 
skillnaderna var små, men inom regionerna fanns det skillnader i resultaten, i urbana kommuner var färdigheterna 

bättre än i tätorts- och landsbygdskommuner. 
Däremot hade elever som läser finska eller svenska 
som andraspråk (S2/SV2) tydligt svagare färdigheter 
än de övriga eleverna. 

Det fanns stora individuella skillnader i färdigheterna, 
men skillnaderna mellan könen var små. Bland 
topprestationerna fanns det fler pojkar än flickor. 
Majoriteten av elever med de svagaste resultaten i 
matematik och modersmål var pojkar.  
Även om eleverna har mycket varierande färdigheter 
då de börjar årskurs 1, börjar de sin skolgång med 
rätt så jämlika utgångspunkter runt om i Finland. 

De första resultaten i den inledande mätningen

Tidigare utvärderingar som genomförts  i olika läroämnen i årskurs 9 har visat att det finns skillnader mellan 
flickors och pojkars resultat. I denna inledande mätning är skillnaden i resultatet mellan könen obefintlig 
i början av årskurs 1.  Denna longitudinella utvärderingen kommer att ge värdefull information om hur 
lärresultaten utvecklas från årskurs 1 till årskurs 9. 

Läs mera om resultaten av utvärderingen: 
Ett urval av resultaten av den inledande mätningen i årskurs 1 finns på NCU:s webbplats www.karvi.fi.
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Lärresultat i finska i åk 6
Våren 2018 genomfördes i årskurs 6 en utvärdering av lärresultat i det andra inhemska 
språket finska. Utvärderingen gällde både A-lärokursen och den modersmålsinriktade 
lärokursen (mofi). I utvärderingen ingick uppgifter inom delområdena förmåga att tolka 
texter (hör- och läsförståelse) och förmåga att producera texter (muntligt och skriftligt).  

Digital utvärdering
Detta var den första utvärderingen som NCU genomfört digitalt i sin helhet. För 
utvärderingen skapades en digital plattform. Varje elev behövde en egen dator eller lärplatta 
samt hörlurar (gärna med mikrofon). Utvärderingen innehöll även muntliga uppgifter där 
eleverna fick spela in sina svar. 

Uppgifterna var uppbyggda som ett 
bokomslag. På vänstra sidan fanns 
instruktioner och material och på 
högra sidan fanns uppgifterna.
En digital utvärdering var något 
alldeles nytt för både lärare och elever 
i årskurs 6. Flera lärare kommenterade 
att eleverna inte är vana med hörför-
ståelseuppgifter eller att göra muntliga 
uppgifter på dator.
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De finlandssvenska eleverna lever i väldigt olika 
språkmiljöer
Cirka hälften av eleverna i västra Finland som läser lärokursen i A-finska 
kommer från kommuner där över 80 % är svenskspråkiga. I södra 
Finland finns inte kommuner med denna språkprofil. Eleverna i södra 
Finland bor i tvåspråkiga kommuner, och i knappt 75 % av kommunerna 
är finskan ett majoritetsspråk.  

Fördelningen av deltagarna i lärokursen i A-finska enligt kommunens språkprofil.
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Eleverna som läser lärokursen i mofi bor oftast i tvåspråkiga kommuner. 
Drygt 90 % av eleverna i södra Finland bor i kommuner med finskspråkig 
majoritet. Av dem bor drygt hälften i kommuner där över 90 % av 
invånarna talar finska. I västra Finland bor knappt 70 % av eleverna i 
tvåspråkiga kommuner med finskspråkig majoritet. Cirka en tredjedel av 
eleverna i västra Finland bor i tvåspråkiga kommuner med svenskspråkig 
majoritet. Eleverna i språköskolorna kommer alla från enspråkigt finska 
kommuner. 

Fördelningen av deltagarna i mofi-lärokursen enligt kommunens språkprofiler.
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Resultatet visar ett starkt samband med kommunernas språkprofiler
Resultatet i utvärderingen var i genomsnitt god. I båda lärokurserna presterade eleverna bäst i muntlig 
produktion. I A-finska nådde cirka 60 % av eleverna i de muntliga uppgifterna kunskapsnivån för goda 
kunskaper A1.3 (LP 2014). I utvärderingen i mofi nådde till och med tre fjärdedelar av eleverna kunskapsnivån 
för goda kunskaper A2.2 i de muntliga uppgifterna (LP 2014). I lärokursen för mofi är kriterierna för goda 
kunskaper i LP 2014 inom delområdet muntlig produktion alltför låga.
Sjätteklassarna presterade sämst i läsförståelse. I båda lärokurserna nådde i genomsnitt cirka 30 % av eleverna 
kunskapsnivån för goda kunskaper (LP 2014). I A-finska är kunskapsnivån för goda kunskaper A2.1 och i mofi 
B1.1. Utvärderingen visade att ju fler svenskspråkiga som bor i kommunen desto svagare är resultatet. 
I A-finska fanns i regionerna stora skillnader i resultatet i läsförståelse i tvåspråkiga kommuner med 
finskspråkig majoritet. 

Procentuella andelen elever i A-finska som i läsförståelseuppgifterna nådde  
kunskapsnivån för goda kunskaper (A2.1). 
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I lärokursen för mofi var de 
regionala skillnaderna små 
i finskspråkiga kommuner.  
Även i mofi fanns ett sam-
band mellan kommunernas 
språk profiler och resultatet. 

Procentuella andelen elever i mofi som i läsförståelseuppgifterna nådde 
kunskapsnivån för goda kunskaper (A2.1). 

Utvärderingen visade att kommunens språkprofil har ett tydligt samband med resultatet. Skillnaderna mellan 
flickors och pojkars resultat var relativt små i båda lärokurserna. 
Eleverna bor i väldigt olika miljöer. I mer finskspråkiga kommuner har eleverna flera möjligheter att använda 
finska på fritiden än i mer svenskspråkiga kommuner. Användningen av finska på fritiden har ett positivt 
samband med resultatet. 
Våren 2021 deltar samma elever i en ny utvärdering. Utvärderingen kommer att berätta om elevernas 
kunskaper i slutet av årskurs 9 och ge information om hur språkkunskaperna utvecklats under årskurserna 
7–9. 
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Elevkommentarer

Lärarkommentarer

Muntliga uppgifterna 
var inte svåra, men jag 
fick svårt att få orden 
från min mun. Annars 
var det helt toppen.

det var ett ganska 
roligt test man 
fick tänka riktigt 
ordentligt i mellan 
och det var bra.

det var ganska svåra uppgifter 
i det här programmet men 
ändå gick det ganska bra 
vissa saker var för svåra så jag 
lämnade dom :( men annars 
var det ett jätte bra test :)

testi oli erillainen kun 
norm suomen kokeet 
tietokoonella oli hassua 
tehdä koetta mutta muuten 
oli ihan hyvä testi/ koe.

eleverna underpresterade i 
muntliga färdigheter för att 
de aldrig svarat med hörlurar 
på. Jag ställer själv högre krav 
i skriftlig produktion 

Problemet är att nivån är den 
samma för våra elever som 
inte alls hör finska i sin vardag 
som för den majoritet som 
lever omgiven av finska varje 
dag och som kanske har en 
bättre finska än svenska.

Läs mera om resultaten av utvärderingen: 
Rapporten Lärresultat i finska i åk 6: Resultat av en utvärdering våren 2018 finns på NCU:s webbplats
www.karvi.fi/sv.
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Lärresultat i engelska i början av åk 7
Syftet med utvärderingen av lärresultat i A-engelska var att få information om hur väl eleverna uppnått målen 
för goda kunskaper enligt LP 2014 vid övergångsskedet från årskurs 6 till årskurs 7. Målgruppen var elever som 
nyligen börjat i årskurs 7. 
Utvärderingen omfattade fyra delområden: läs- och hörförståelse, tal och skrift. Kriterierna för goda kunskaper 
(vitsordet 8) i LP 2014 motsvarar nivån A2.1 enligt referensramen för språk i alla fyra delområden. 

Förmåga att tolka 
texter
Eleverna uppnådde i genomsnitt 
målen väl i delområdet förmåga 
att tolka texter. Hörförståelse 
var det starkaste delområdet. 
Hela 70 % av eleverna nådde 
kunskapsnivån A2.1 eller bättre. 

Resultat i förmåga att tolka texter enligt kunskapsnivåerna för 
språkbedömning och skolans undervisningsspråk

I läsförståelse uppnådde cirka 60% av eleverna nivån för goda kunskaper. Som figuren visar uppnådde de 
svenskspråkiga eleverna ett gott resultat.
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Förmåga att producera 
texter 
Eleverna uppnådde i genomsnitt 
väl målen i delområdet att 
producera texter. I de muntliga 
uppgifterna nådde 53 % av eleverna 
nivån för goda kunskaper eller 
bättre, motsvarande procenttal 
i skrivuppgifter var 52 %. Också 
i detta delområde uppnådde de 
svenskspråkiga eleverna ett gott 
resultat.

Resultat
Enligt resultaten har eleverna i årskurs 7 goda kunskaper i engelska. Kunskaperna kan delvis förklaras med att 
eleverna använder engelska på fritiden, med att vårdnadshavarna har en högskoleutbildning och med skolans 
undervisningsspråk (finska/svenska). De svenskspråkiga elevernas resultat var bättre än de finskspråkiga 
elevernas resultat i hela utvärderingen.
Samma elever utvärderas på nytt våren 2021 då de går i årskurs 9. Den longitudinella utvärderingen ger 
information om utvecklingen av elevernas kunskaper i läroämnet engelska under årskurserna 7–9. 

Läs mera om resultaten av utvärderingen: 
Rapporten A-englannin oppimistulokset 7. luokan alussa 2018 finns på NCU:s webbplats www.karvi.fi. 

Resultat i delområdet förmåga att producera texter enligt 
kunskapsnivåer och skolans undervisningsspråk
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Matematikkunskaperna från åk 2 till andra 
stadiet
Skillnaderna i matematikkunskaper växer klart på andra stadiet − svenska och finska 
studerande håller samma nivå

Under åren 2005–2015 deltog samma elever vid fyra olika tillfällen i en longitudinell utvärdering som mätte 
deras kunskaper i matematik. Matematikkunskaperna mättes efter årskurs 2 år 2005, efter årskurs 5 år 2008, 
i slutet av årskurs 9 år 2012 och den sista mätningen genomfördes år 2015 då de studerande befann sig i 
slutskedet av sina studier inom yrkes- och gymnasieutbildningen.
Resultatet i utvärderingen visar att det förekommer skillnader mellan matematikkunskaperna redan i ett 
tidigt skede av skolgången, men efter årskurs 6 och särskilt på andra stadiet växer skillnaderna betydligt. 
Kunskaperna bland de studerande som väljer yrkesinriktade studier ökar inte nämnvärt efter årskurs 
9. Detsamma gäller de studerande som går vidare till gymnasiet, men avlägger minsta möjliga antal 
matematikkurser. De studerande som väljer den långa lärokursen i matematik får däremot ett betydande 
mervärde av sina studier på andra stadiet.
I mätningen på andra stadiet framkom inte någon signifikant skillnad mellan matematikkunskaperna 
i finskspråkiga (N = 1 799 studerande) och svenskspråkiga (N = 252 studerande) läroanstalter. Då 
gymnasiematerialet och materialet från yrkesutbildningen skiljdes åt framkom inte heller statistiskt 
tillförlitliga skillnader mellan svenska och finska gymnasier eller inom svensk och finsk yrkesutbildning.
De svenskspråkiga elevernas resultat i den avslutande mätningen är anmärkningsvärt eftersom samma 
svenskspråkiga elevgrupp i årskurs 6 låg klart efter de jämnåriga finskspråkiga eleverna. Särskilt de elever 
som gick i svenska tätorts- eller landsbygdsskolor låg i början av årskurs 6 fortfarande på samma nivå i 
matematik som i början av årskurs 3. Ännu i årskurs 9 var situationen den att de elever som kom från svenska 
landsbygdsskolor låg efter de finska eleverna i motsvarande skolor.
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Utvärderingen visar att kunskaperna i matematik divergerar rätt tidigt. Redan när eleverna i de svenska 
skolorna inleder sin skolgång är resultaten bättre för dem som senare kommer att skriva lång eller kort 
matematik i studentexamen än för dem som senare väljer en yrkesorienterad utbildning eller avlägger det 
minsta möjliga antalet matematikkurser i gymnasiet.
I det finska materialet avviker de elever som senare i gymnasiet väljer den långa lärokursen i matematik 
mycket tidigt från de andra grupperna. Så är inte fallet i materialet från Svenskfinland. I det finlandssvenska 
materialet är det först i början av årskurs 6 möjligt att se skillnader i matematikresultaten mellan de 
studerande som senare väljer lång och kort lärokurs. Elevernas kommande val av gymnasielärokurs är alltså 
svårare att förutse i de lägre klasserna i de svenska skolorna. Det är också uppenbart att de elever i svenska 
skolor som kommer att skriva studentprovet i lång matematik ännu i årskurs 3 ligger långt bakom samma 
grupp i de finska skolorna.
För de svenska studerandenas del framkom inte någon betydande och systematisk regional ojämlikhet i 
studieresultaten i slutet av andra stadiet. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det däremot värt att notera att 
analysen av både det finska och det svenska resultatet visar att de svagaste elevernas matematikkunskaper 
inte utvecklas särskilt mycket efter årskurs 6.

Läs mera om resultaten av utvärderingen: 
Rapporten Jari Metsämuuronen: Oppia ikä kaikki – matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen 
lopussa 2015 finns på NCU:s webbplats www.karvi.fi. Kapitel 5 innehåller en sammanfattning på svenska av 
de finlandssvenska deltagarnas resultatutveckling.
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Hanteringen av två- och flerspråkigheten
Utvärderingen av hur tvåspråkigheten och flerspråkigheten hanteras genomfördes 2017–2018.  Fokuset 
låg på årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen. Utvärderingen visar att utmaningarna med elevernas 
språkbakgrund i de svenskspråkiga skolorna varierar väldigt mycket beroende på kommunens språkprofil och 
resurser. Klasslärarna, rektorerna och utbildningsanordnarna vittnar om olika sorters lokala utmaningar.   

Alla elever ska oavsett språkbakgrund ges likvärdiga möjligheter att uppnå de mål som finns inskrivna i 
Grunderna för läroplanen för den grund läggande utbildningen (LP 2014). Men hur är det: Finns det tillräckliga 
resurser för de elever som inte har skolspråket svenska som modersmål att uppnå målen i läroplanen? 
Hur klarar den finlandssvenska skolan av hanteringen av den stora mängden svensk-finskt tvåspråkiga 
och den växande mängden flerspråkiga elever?

Det görs mycket i de 
svenskspråkiga skolorna för att 
stödja och utveckla elevernas 
språk, men skolorna brottas 
också med lokala utmaningar 
som försvårar arbetet. Alla 
svensk-finskt tvåspråkiga 
och flerspråkiga elever ges 
inte likvärdiga möjligheter 
och resurser på olika håll i 
Svenskfinland. Klasslärarna är 
allmänt taget optimistiska, 
men de vittnar också om 
svårigheter. Hemspråksbakgrund för elever i åk 1–6 i svenska skolor år 2013  

enligt Utbildningsstyrelsens kartläggning

16



Eftersom vi har många 
utländska barn i vår skola så 
hör det till vår vardag och jag 
tycker att vi har det mycket 
gott ställt.

Vi har inte haft så god resurs att stöda 
de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna vad 
gäller undervisningen i modersmålsinriktad 
finska. Eleverna har varit för få och resursen 
för knapp för att ordna mofi-grupper, men 
i år har eleverna några lektioner i veckan 
mofi-lektioner i åk 4–6. Vi skulle gärna ha 
mofi-grupper genomgående i åk 1–6, men 
tyvärr har det inte gått att genomföra.
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Utbildningsanordnarna besvarade bland annat frågan Hur goda resurser ger ni enligt din uppfattning för 
åtgärderna i de svenska skolorna med årskurserna 1–6? (88 % av utbildningsanordnarna)

Utbildningsanordnarnas (N = 45) svar på frågan gällande resurser
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Bristen på resurser drabbar enskilda elever
Flera utbildningsanordnare och rektorer vittnar om att de kommunala resurserna inte räcker till, och om 
att resurserna minskat under de senaste åren. Paradoxalt är att en del av utmaningarna i de svenskspråkiga 
skolorna beror på att mängden elever i behov av resurser och stöd ofta är mycket liten. När antalet elever är 
litet kan det vara svårt att få ihop undervisningsgrupper, lärarresurser, fortbildning osv.  
Möjligheterna att stödja eleverna fungerar inte alltid optimalt, och brister finns i t.ex. svenska som andraspråk 
och litteratur, modersmålsinriktad finska, elevens eget modersmål och undervisningen som förbereder för 
grundläggande utbildning. Resursbristerna påverkar ofta enskilda elever. 
Bland de klasslärare som har flerspråkiga elever finns det en förhållandevis stor andel (68 %) som upplever 
att de inte har tillräcklig beredskap att undervisa eleverna språkinriktat i olika läroämnen. De klasslärare som 
undervisar svenska som andraspråk och litteratur upplever bland annat att det är svårt att bedöma i svenska 
som andra språk och litteratur.
Klasslärarna är allmänt taget mycket optimistiska när det gäller skolans möjligheter att stödja och utveckla 
de tvåspråkiga och finskspråkiga elevernas svenska. Hela 84 % av klasslärarna upplever att skolan har mycket 
goda eller goda möjligheter att ge de svensk-finskt tvåspråkiga och finskspråkiga eleverna en stark svenska. 
Klasslärarna verkar överlag medvetna om elevernas språkbakgrund och de utmaningar som detta medför för 
undervisningen.

Alla elever är individer;  
en del har två starka språk, 
andra har det ena språket 
mycket starkare och så finns 
det tvåspråkiga som har 
svårigheter med båda språken.

Resurserna går till elever 
med koncentrations-
svårigheter och inlärnings-
svårigheter.

Jag upplever att skolans budget 
har resurser för både material 
och stödåtgärder, närmast 
handlar resursbristen om att det 
inte finns så mycket material eller 
fortbildningar inom området.
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Klasslärarna fick bland annat ta ställning till följande påstående: Bedöm skolans möjligheter att överlag 
stödja den språkliga utvecklingen hos elever som enbart talar ett annat språk än svenska hemma. (N = 79 
klasslärare med flerspråkiga elever)

Klasslärarnas uppfattning om skolans möjligheter att stöda elevens språkliga utveckling,  
då eleven har ett annat modersmål än svenska eller finska
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Även om klasslärarna allmänt taget har en rätt positiv uppfattning om både de flerspråkiga och svensk-finskt 
tvåspråkiga elevernas möjligheter, finns det lärare till båda elevgrupperna som tydligt upplever svårigheter. På 
påståendet Jag har elever som skulle ha gagnats av att gå i finskspråkig skola svarade 27 % av de tvåspråkiga 
elevernas lärare delvis av samma åsikt och 14 % helt av samma åsikt. En del lärare upplever också att 
kommunikationen inte fungerar optimalt med vårdnadshavare som inte kan svenska. 

Satsningar på skrivfärdigheter behövs
Både lärarna till de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna och lärarna till de flerspråkiga eleverna berättar att 
eleverna har mer svårigheter med att skriva svenska än att läsa, tala och förstå talad svenska. Eftersom 
skriftspråket är fundamentalt i många läroämnen och även viktigt med tanke på fortsatta studier och 
arbetslivet, behövs det satsningar på skrivfärdigheterna. 
Skolornas möjligheter att språkligt stödja elevernas utveckling i de olika läroämnena är en nyckelfråga. En 
annan nyckelfråga handlar om hur väl de svenskspråkiga skolorna samtidigt lyckas stödja elevernas övriga 
hemspråk och kulturella identiteter.   

Jag har mycket att tacka den 
fortbildning jag fick under den 
tid som jag var invandrarlärare i 
svenska som andraspråk. Då och 
där blev man medveten om hur 
man bör göra för att utveckla 
språket! Sådan fortbildning 
borde alla klasslärare få!
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Utmaningar för de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna, bl.a. 

 ○ Alla kommuner och skolor har inte tillräckliga resurser för språk- och kunskapsutvecklande undervisning 
och t.ex. undervisning i modersmålsinriktad finska.

 ○ Kommunernas resurser för undervisningen i svenska och litteratur varierar mycket.  
 ○ Klasslärarna upplever att de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna har större svårigheter med att skriva och 

läsa än med att lyssna och tala.   
 ○ Klasslärarna är allmänt taget optimistiska när det gäller skolans möjligheter att ge de tvåspråkiga 

eleverna en god svenska. 
 ○ Det finns risk att en del svensk-finskt tvåspråkiga elever inte får tillräckligt stöd hemma för skolspråket. 
 ○ Kommunikationen med de finskspråkiga vårdnadshavarna fungerar inte alltid optimalt. 
 ○ För att stödja de svensk-finskt tvåspråkiga elevernas mångsidiga språkutveckling behövs det resurser 

för bl.a. modersmålsinriktad finska, fortbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och 
satsningar på elevernas läs- och skrivfärdigheter.  



Utmaningar för de flerspråkiga eleverna, bl.a. 

 ○ En del kommuner har svårt att ordna ändamålsenliga resurser för 
undervisningen i svenska som andraspråk och litteratur, elevens 
eget modersmål och det andra inhemska språket finska.

 ○ Kommuner med ett större antal flerspråkiga elever och längre 
erfarenhet verkar klara av hanteringen bättre än kommuner med 
enstaka flerspråkiga elever.   

 ○ En del av klasslärarna tvivlar på skolans möjligheter att ge de 
flerspråkiga eleverna en god svenska.

 ○ Kommunikationen med de flerspråkiga elevernas vårdnadshavare 
fungerar inte alltid optimalt. Tillgången till tolk varierar stort. 

 ○ Det finns stora skillnader i kommunernas och skolornas 
språkstödjande och -utvecklande resurser, t.ex. när det gäller 
specialundervisning och kompetens i svenska som andraspråk. 

 ○ Klasslärarna upplever att de flerspråkiga eleverna har större 
svårigheter med att skriva och läsa än med att lyssna och tala.   

 ○ Det behövs resurser för att stödja skolor som endast har enstaka 
flerspråkiga elever och saknar längre erfarenhet av flerspråkiga 
elever. Det behövs också satsningar på att utveckla kompetensen i 
svenska som andraspråk och elevens eget modersmål. 

Läs mera om resultaten av utvärderingen: 
Rapporten Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga 
skolorna? Resultat av en utvärdering i åk 1–6 läsåret 2017–2018 finns 
på NCU webbplats www.karvi.fi/sv.  
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Arbetsro och trygg lärmiljö 
Utvärderingen av arbetsro och en trygg lärmiljö genomfördes av NCU åren 2016–2018 inom grundläggande 
utbildning och gymnasieutbildning. Utvärderingen riktades till alla utbildningsanordnare, skolor och gymnasier 
som valts genom urval samt lärare, elever i årskurs 3 och 8 samt studerande på andra årskursen i gymnasiet. 
Utvärderingens huvudsakliga syfte var att ge information om arbetsron och tryggheten i lärmiljön i skolorna 
och gymnasierna samt om de aktuella lagändringarnas konsekvenser för arbetsro och trygghet. 
Utvärderingen kartlade bland annat vilka slags störningar och problemsituationer som förekom i skolorna 
och gymnasierna samt hur dessa kunde minskas och förebyggas.
Enligt utvärderingsresultaten från elev- och lärarenkäterna kunde störningar och problemsituationer i skolan 
minskas och förebyggas genom att: 

• förbättra skoltrivseln och arbetsron 
• förbättra skoltryggheten som elever och lärare upplever
• utveckla lärarnas undervisningsrutiner och attityder
• öka stödet till hela undervisningspersonalen
• engagera vårdnadshavare mer i elevernas skolgång 
• öka differentieringen i undervisningen 
• öka elevernas engagemang i skolans verksamhet
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I elevenkäterna frågades bland annat om skoltrivsel och skoltrygghet. 
Resultatet för skoltrivsel är bildat av svaren på fyra frågor: Hur ofta 
kommer du gärna till skolan? Hur trivs du på lektionerna? Hur trivs du 
på rasterna? Hur ofta upplever du dig ensam i skolan? 

Enkäterna besvarades av 5 242 elever i årskurs 3 av vilka 90 % uppgav 
finska och 6 % svenska som modersmål, och 8 121  i årskurs 8 av vilka 
88 % uppgav finska och 7 % svenska som modersmål.

Den procentuella fördelningen av de svensk- och finskspråkiga 
elevernas svar på frågor om skoltrivsel. Figuren visar att många 
elever i svenskspråkiga skolor trivs väldigt bra eller ganska bra  
i skolan.
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Resultatet för helheten skol trygg het är bildat av svaren på tre frågor: 
Hur trygg känner du dig på lektionerna? Hur trygg känner du dig på 
rasterna? Hur trygg känner du dig på skolvägen?

Läs mera om resultaten av utvärderingen: 
Rapporten Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja 
oppilaitoksissa finns på NCU:s webbplats www.karvi.fi. I rapporten 
finns ett svenskspråkigt kapitel med resultat från de svenskspråkiga 
skolorna.

Fördelningen av de svensk- och finskspråkiga elevernas svar  
på frågor om skoltrygghet. Figuren visar att största delen av alla 
elever upplever skolan som mycket trygg eller ganska trygg.
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Bedömning av lärande och kunnande
Syftet med utvärderingen av bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen 
och gymnasieutbildningen var att utreda vilka erfarenheter rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare hade av 
bedömningen i skolorna. Utvärderingsresultaten baserar sig på texter kring bedömningen i lokala läroplaner 
och enkäter till över 8 000 respondenter. Information samlades också in genom diskussioner i små grupper 
som anordnades i de läroanstalter som ingick i samplet. 
Utvärderingen genomfördes våren 2018 i grundskolor och gymnasier som ingick i samplet. Generellt sett 
fanns inga stora skillnader i svaren mellan svensk- och finskspråkiga skolor eller läroanstalter. 

Bedömning av lärande och kunnande 
Syftet med utvärderingen av bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen 
och gymnasieutbildningen var att utreda vilka erfarenheter rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare hade 
av bedömningen i skolorna. Utvärderingen genomfördes våren 2018 i grundskolor och gymnasier. Generellt 
sett fanns inga stora skillnader mellan svensk- och finskspråkiga skolor eller läroanstalter, men resultaten 
berättar att det allmänt taget finns mycket som borde utvecklas gällande bedömningen i skolorna.
Utvärderingen visade att lärarna oftast använder summativa och individcentrerade bedömningsmetoder. 
Vitsorden i läroämnena grundar sig i allmänhet på mål och bedömningskriterier, men elevernas prestationer 
jämförs också med den övriga elevgruppen. För eleverna och vårdnadshavarna är grunderna för vitsorden inte 
lika tydliga som för rektorerna och lärarna. Lärarna önskade att bedömningskriterierna inom den grundläggande 
utbildningen skulle tydliggöras och att vitsorden därigenom skulle bli mer enhetliga; somliga önskade fler kriterier. 
Större delen av lärarna och rektorerna ansåg att elevens attityd hade en betydande inverkan på bedömningen 
av uppförande. Eleverna tyckte att lärarna i läroämnesbedömningen lät elevens personlighet inverka 
på bedömningen, och 14 procent av lärarna medgav att elevens personlighet eller elevens temperament 
påverkade bedömningen åtminstone i någon mån. Knappt en tredjedel av lärarna uppgav att elevens 
uppförande påverkade bedömningen i läroämnet.
Lärarna utvecklade i huvudsak sin bedömningskompetens självständigt och deltog avsevärt mindre i utbildningar 
om bedömning än rektorerna. Lärarna ansåg att de kunde stödja identifieringen och utvecklingen av elevernas 
egna inlärningssätt, men inte hjälpa dem att relatera sina färdigheter till målen eller bedömningsgrunderna. 
Endast hälften av eleverna var nöjda med det stöd de fått av läraren i sin måluppställning. Enligt rektorerna 
hade man reserverat rätt bra med tid för den gemensamma bedömningsplaneringen i skolorna eller 
läroanstalterna, men lärarna delade inte förbehållslöst den uppfattningen. 
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Enligt utvärderingen borde bedömningen bl.a. utvecklas så här: 
 ○ Större vikt borde fästas vid användningen av formativa, interaktiva och mångsidiga 

bedömningsmetoder som styr lärprocessen. 
 ○ Lärarnas, elevernas och vårdnadshavarnas kunskaper om målen och kriterierna för lärande borde 

stärkas.
 ○ Praxis för omtagning och höjning av studieprestationer borde tydliggöras i synnerhet i gymnasier, men 

också inom den grundläggande utbildningen.
 ○ Bedömningens roll borde stärkas inom lärarutbildningen och -fortbildningen. 
 ○ Elevernas bedömningskompetens borde utvecklas genom att man vägleder dem i själv- och 

kamratbedömningsfärdigheter och genom att stärka deras delaktighet.
 ○ Färdigheter som hjälper eleverna att lära sig hur man lär sig är av stor betydelse för att stödja deras 

studiemotivation och skapa positiva attityder till bedömningen
 ○ Samtliga centrala bedömningsrutiner som delegerats att avgöras lokalt, borde införas i de lokala 

läroplanerna.
 ○ Samarbetet mellan de olika parterna som berörs av bedömningen borde stärkas, dialogen mellan hem 

och skola borde uppmärksammas.
 ○ Ett gott pedagogiskt ledarskap borde bidra till att skapa en bedömningskultur som uppmuntrar att 

experimentera och utveckla en mångsidigare bedömningspraxis.

Läs mera om resultaten av utvärderingen: 
Resultaten presenteras mer i detalj i rapporten ”Että tietää missä on menossa”: Oppimisen ja osaamisen 
arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. På webbadressen https://oppimisenarviointi.karvi.fi/ 
finns mera information om utvärderingen, en svenskspråkig sammanfattning samt muntliga svenskspråkiga 
presentationer med anknytning till utvärderingen.
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Övriga aktuella publikationer
Alla rapporter finns på NCU:s hemsida https://karvi.fi/sv/. 

LP-arbetets skeden – Utvärdering av implementeringen av grunderna för läroplanerna för 
förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2014
I denna rapport granskas utvärderingsresultaten av LP-utvärderingens första delprojekt gällande styrsystemet 
för hur utbildningen fungerar, dess genomslagskraft samt faktorer som bidrar till och förhindrar uppnåendet 
av läroplanens målsättningar. 

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård i den grundläggande 
utbildningen
Den nya lagen om elev- och studerandevård (1278/2013) trädde i kraft den 1 augusti 2014. I och med 
lagen har läget inom elevvården förbättrats i alla utbildningsformer, särskilt inom förskoleundervisningen. 
Utvecklingen av rutinerna har antingen effektiviserats eller effektiviserats betydligt. Elevvården har blivit en 
mer systematisk och sektorsövergripande helhet och de olika aktörernas ansvarsområden har blivit tydligare.

Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet 
Syftet med detta dokument är att på ett systematiskt och målinriktat sätt ge anordnarna av småbarnspedagogik 
och de privata serviceproducenterna stöd i självvärdering och kvalitetsledning och att ge dem verktyg för en 
strukturell och innehållsmässig utvärdering av småbarnspedagogiken. 
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Språk och skrivande i årskurs 9 2014
I rapporten behandlas de huvudsakliga resultaten i utvärderingen i modersmål och litteratur. Utvärderingen 
gällde elevernas kännedom om svenska språket och deras skrivkompetens. I rapporten ingår en jämförelse av 
elevernas resultat på papper respektive digitalt.

Inlärningsresultaten i främmande språk i de svenskspråkiga skolorna 2013
Språk som utvärderades: A-lärokursen i engelska samt B-lärokurserna i franska, tyska och ryska. Rapporten 
visar resultaten i de svenskspråkiga skolorna.  

Kommande publikationer 
och utvärderingar inom 
grundläggande utbildningen: 
Modersmål och litteratur i åk 9
Matematik i åk 9
Longitudinella utvärderingen i 
åk 3
A-finska i åk 9
A-engelska i åk 9
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