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FÖRORD

Under våren 2008 genomförde Utbildningsstyrelsen en nationell utvärdering 
av inlärningsresultat i läroämnet fi nska. Utvärderingen gjordes i enlighet med 
den utvärderingsplan som fastställts av Undervisningsministeriet. Denna                         
rapport beskriver utvärderingens genomförande och resultat.  

FD Outi Toropainen har fungerat som huvudansvarig utvärderare. I sam-
arbete med henne har bl.a. följande sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen del-
tagit i utvärderingsprojektet. Specialplanerare Chris Silverström står för en                       
central insats som ordförande för projektets sakkunniggrupp. Specialfors-
kare PD Jari Metsämuuronen har fungerat som statistisk expert vid utarbet-
ningen av mätarna och analysen av resultaten. Forskningssrekreterare Mari 
Huhtanen har gjort statistiska analyser. Specialplanerare FD Jan Hellgren 
har gjort ett omfattande arbete med att slutföra manuskriptet i tryckfärdigt 
skick. Tuija Koskela har fungerat som forskningssekreterare i utvärdering-
ens olika arbetsskeden. För ombrytningen av rapporten står publikations-
sekreterare Sirpa Ropponen.    

Jag vill tacka alla sakkunniga, rektorer, lärare och elever som deltagit i utvär-
deringens olika skeden. Jag hoppas att resultatet av utvärderingen kommer 
till mångsidig och stor nytta vid utvecklingen undervisningen inom läroäm-
net fi nska. 

Helsingfors 26.10.2010

Ritva Jakku-Sihvonen

Chef  för enheten för utvärdering av inlärningsresultat, 
Utbildningsstyrelsen
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SAMMANDRAG

I april 2009 utvärderade Utbildningsstyrelsen inlärningsresultaten i fi nska 
bland elever i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Sammanlagt del-
tog 2 754 elever i 40 svenska skolor i utvärderingen. Av dessa elever var 1 673 
i regel enspråkigt svenska elever som följer A-lärokursen i fi nska och 1 081 
tvåspråkiga elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen i fi nska.

För bägge lärokurserna utarbetades ett prov som innehöll fl ervalsuppgifter 
och öppna uppgifter i receptiv och produktiv språkkunskap. Den receptiva 
delen av provet innehöll uppgifter i delområdena hörförståelse, läsförståelse 
och språkkännedom och den produktiva delen av provet innehöll uppgifter 
i delområdena skrift och tal. I den muntliga delen av provet deltog endast 
ungefär var femte elev som följer A-lärokursen och den genomfördes en 
annan dag än den skriftliga delen av provet. 

Resultaten i den receptiva språkkunskapen anges enligt andelen rätta svar 
och den produktiva språkkunskapens resultat anges enligt europeiska refe-
rensramens färdighetsnivåer som ingår med en viss anpassning i Grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. I genomsnitt kla-
rade A-lärokursens elever 49 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap och 
mofi -lärokursens elever klarade 65 % av dessa uppgifter. A-lärokursens elever 
nådde i genomsnitt nivå A2.1 i skrift och nivå A2.2 i tal. De elever som föl-
jer mofi -lärokursen nådde i genomsnitt nivå B 1.2 i skrift. 

I delområdet hörförståelse klarade A-lärokursens elever i genomsnitt 52 % av 
uppgifterna och mofi -lärokursens elever i genomsnitt 59 % av uppgifterna.  
delområdet läsförståelse klarade A-lärokursens elever i genomsnitt 50 % av 
uppgifterna och mofi -lärokursens elever 63 % av uppgifterna. I delområdet 
språkkännedom klarade A-lärokursens elever i genomsnitt 43 % av uppgif-
terna och mofi -lärokursens elever 70 % av uppgifterna. 

I den receptiva språkkunskapen klarade A-lärokursens pojkar i genomsnitt   
48 % av uppgifterna och fl ickorna i genomsnitt 51 % av uppgifterna. Skill-
naden mellan könen är alltså minimal. De pojkar som följer mofi -lärokursen 
klarade i genomsnitt 62 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap och fl ick-
orna klarade i genomsnitt 67 % av dessa uppgifter. Även här är skillnaden 
mellan könen liten. Orsaken till att skillnaderna mellan fl ickor och pojkar har 
blivit mindre sedan utvärderingen 2001 är att fl ickornas resultat år 2009 är 
märkbart lägre. I delområdet skrift nådde A-lärokursens pojkar i genomsnitt 
nivå A1.3 och fl ickor nivå A2.1. De pojkar som följer den modersmålsinrik-
tade lärokursen nådde i delområdet skrift i genomsnitt nivå B1.2 och fl ick-
orna B2.1. I delområdet tal nådde A-lärokursens pojkar och fl ickor i genom-
snitt nivå A2.2.
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De regionala skillnaderna är påfallande stora speciellt i A-lärokursen. Ele-
verna i Södra Finlands län klarar i genomsnitt 63 % av A-lärokursens uppgif-
ter i receptiv språkkunskap och eleverna i Västra Finlands län har i genom-
snitt klarat 38 % av dessa uppgifter. De elever som följer den modersmåls-
inriktade lärokursen i Södra Finlands län klarar i genomsnitt 66 % av upp-
gifterna i receptiv språkkunskap och eleverna i Västra Finlands län klarar i 
genomsnitt 61 % av dessa uppgifter. De enspråkigt svenska elever som föl-
jer A-lärokursen i Södra Finlands län når i genomsnitt i delområdet skrift 
nivå A2.2 och i Västra Finlands län når dessa elever i genomsnitt nivå A1.3. 

I delområdet tal når eleverna i Södra Finlands län i genomsnitt nivå B1.1 och 
i Västra Finlands län nivå A2.1. De elever som följer mofi -lärokursen i Södra 
och Västra Finlands län når i genomsnitt nivå B1.2 i delområdet skrift.

Bedömningen av elevers kunskaper i fi nska är varierande. En allmän trend 
verkar vara att det krävs mer av elever i Södra Finlands län än av elever i 
Västra Finlands län. En skillnad på två vitsord i A-lärokursen i förhållande 
till vad eleverna har presterat i utvärderingen kan noteras mellan länen. Kär-
nan i problemet är inte att elever från Västra Finlands län är sämre eller att 
elever från Södra Finlands län är bättre. Problemet är att bedömningsgrun-
derna är olika i dessa två län. Läroplanens bedömningsgrunder verkar alltså 
inte ha vunnit terräng. I medeltal har fl ickorna vitsord 7,90 och pojkarna vits-
ord 7,19 i A-lärokursen och i mofi -lärokursen har fl ickorna i genomsnitt 8,33 
som vitsord i fi nska och pojkarna 7,67. Andelen elever med vitsordet 10 är 
väldigt liten i bägge lärokurserna: i A-lärokursen har endast 4 % vitsordet 10 
i fi nska och i mofi -lärokursen endast 8 % vitsordet 10.

Även slutbedömningen av elevernas kunskaper i fi nska kan ifrågasättas. 
Elevers kunskaper i delområdet hörförståelse har en mindre roll i slutbedöm-
ningen än elevers skrivkunskaper. Kunskaperna i delområdet skrift har en 
stor betydelse för många lärare. Samtidigt styr läroplanen till att använda del-
områdena skrift, tal, hör- och läsförståelse som grund för slutbedömningen. 

Mot bakgrund av resultaten verkar det klart att lärarna behöver fortbildning 
främst i läroplanens färdighetsnivåer och i tolkningen och tillämpningen av 
dem vid bedömningen av elevers kunskaper. Resultaten visar att bedöm-
ningen av elevers kunskaper i fi nska inte är rättvis vare sig inom lärokurserna 
som helheter eller i ett regionalt perspektiv. De regionala skillnaderna speci-
ellt i A-lärokursen bör åtgärdas snarast i samband med läroplansreformen. 
Resultaten visar nämligen klart att utbildningen inte är jämlik i en regional 
bemärkelse i läroämnet fi nska.

ämnesord:
grundläggande utbildning, läroämnet fi nska, lärokurs, inlärningsresultat, 
utvärdering, receptiv språkkunskap, produktiv språkkunskap, hörförståelse, 
läsförståelse, språkkännedom, skrift, tal, vitsord
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TIIVISTELMÄ

Opetushallitus arvioi toisen kotimaisen kielen (fi nska) oppimistuloksia 
ruotsinkielisen perusopetuksen yhdeksännellä luokalla huhtikuussa 2009.          
Arviointiin osallistui kaikkiaan 2 754 oppilasta 40 otoskoulusta. Oppilaista 
1 673 oli opiskellut suomea yksikielisesti ruotsinkielisille suunnatun A-op- 
pimäärän  ja 1 081 kaksikielisille tarkoitetun modersmålsinriktad finska-         
oppimäärän (mofi ) mukaan. 

Molempien oppimäärien kokeet sisälsivät produktiivisen ja reseptiivisen kie-
litaidon monivalinta- ja avotehtäviä. Reseptiiviseen osaan kuului tehtäviä 
kuullun ymmärtämisen, tekstin ymmärtämisen ja kielentuntemuksen alu-
eilta. Tuottamisosuus sisälsi kirjoittamisen ja puhumisen tehtäviä. Suulliseen 
kokeeseen osallistui noin viidesosa A-oppimäärän otosoppilaista, ja koe jär-
jestettiin eri päivänä kuin kirjalliset tehtävät. 

Reseptiivisen kielitaidon tuloksia esitellään ratkaisuosuuksina enimmäispis-
teistä. Tuottamistehtävien tuloksia kuvaillaan Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteiden (2004) käyttämän kielitaidon tasojen kuvausasteikon 
mukaisesti. A-oppimäärän oppilaat osasivat keskimäärin 49 % reseptiivisistä 
tehtävistä, kun mofi -oppimäärän mukaan opiskelleilla ratkaisuosuus oli kes-
kimäärin 65 %. A-oppimäärän oppilaat ylsivät keskimäärin taitotasolle A2.1 
kirjoittamisessa ja tasolle A2.2 puhumisessa. Mofi -oppimäärää opiskelevat 
oppilaat ylsivät kirjoittamisessa keskimäärin taitotasolle B1.2. 

Kuullun ymmärtämisen alueella A-oppimäärän ratkaisivat keskimäärin 52 % 
ja mofi -oppimäärän oppilaat keskimäärin 59 % tehtävistä. Luetun ymmärtä-
misen osa-alueella A-oppimäärän oppilaat osasivat 50 % ja mofi -oppimää-
rän oppilaat 63 % tehtävistä. Kielentuntemuksen osa-alueella A-oppimää-
rän oppilaat osasivat 43 % tehtävistä. Samalla osa-alueella mofi -oppimäärää 
opiskelleiden ratkaisuprosentti oli 70 %. 

Reseptiivisen kielitaidon taitotaso A-oppimäärän pojilla oli keskimäärin       
48 % ja tytöillä 51 % enimmäispisteistä, joten ero tyttöjen ja poikien tulok-
sissa jäi vähäiseksi. Mofi -oppimäärää opiskelevat pojat ratkaisivat oikein kes-
kimäärin 62 % reseptiivisen kielitaidon tehtävistä, tyttöjen vastaava ratkai-
suosuus oli 67 %, joten tässäkin tyttöjen ja poikien tulostasojen ero jäi pie-
neksi. Mainittu ero on kaventunut vuoden 2001 arvioinnin tuloksiin verrat-
tuna, koska tyttöjen tulostaso vuonna 2009 oli huomattavasti alempi. Kirjoit-
tamisen osa-alueella A-oppimäärän pojat ylsivät keskimäärin tasolle A1.3 ja 
tytöt tasolle A2.1. Pojat jotka opiskelevat mofi -oppimäärää ylsivät keskimää-
rin taitotasolle B1.2 ja tytöt taitotasolle B2.1. Puhumisen osa-alueella A-oppi-
määrän pojat ja tytöt ylsivät keskimäärin tasolle A2.2. 
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Erityisesti A-oppimäärän mukaan opiskelleiden tulostasojen alueelliset erot 
olivat huomattavan suuret: Etelä-Suomen läänin oppilaat osasivat keskimää-
rin 63 % reseptiivisen kielitaidon tehtävistä, kun taas Länsi-Suomen läänissä 
keskimääräinen ratkaisuosuus jäi 38 prosenttiin. Mofi -oppimäärää opiskelleet 
Etelä-Suomessa osasivat keskimäärin 66 % reseptiivisistä tehtävistä, Länsi-
Suomen läänin oppilaiden vastaava ratkaisuosuus oli 61 %. Etelä-Suomen 
läänin A-oppimäärää opiskelleet ylsivät kirjoittamisen osa-alueella keskimää-
rin tasolle A2.2, Länsi-Suomen läänissä vastaavat oppilaat ylsivät keskimää-
rin tasolle A1.3. Puhumisen tehtävissä Etelä-Suomen läänin oppilaat ylsivät 
keskimäärin tasolle B1.1 ja Länsi-Suomen oppilaat tasolle A2.1. Mofi -oppi-
määrää opiskelleet Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä pääsivät kirjoittamisteh-
tävissä keskimäärin taitotasolle B1.2. 

Ruotsinkielisessä perusopetuksessa noudatettu toisen kotimaisen kielen 
(fi nska) oppilasarviointi osoittautui vaihtelevaksi. Yleisenä suuntauksena 
näyttää olevan se, että Etelä-Suomen läänissä oppilailta vaaditaan arvosa-
noihin paremman tasoista osaamista kuin Länsi-Suomen läänissä. Kokeessa 
samantasoisesti osaavilla A-oppimäärän oppilailla saattoi olla todistuksessa 
keskimäärin kahden arvosanan ero. Ongelmana ei ole se, että Länsi-Suo-
men läänin oppilaat osaisivat huonommin tai Etelä-Suomen läänin oppilaat 
paremmin, vaan se, että toisessa läänissä opiskelevien oppilasarvioinnissa on 
sovellettu erilaisia perusteita kuin toisessa. Vaikuttaa siltä, ettei opetussuun-
nitelman arviointiperusteiden käyttö ole yleistynyt. A-oppimäärää opiskele-
vien tyttöjen saamien suomen kielen arvosanojen keskiarvo oli 7,90 ja poi-
kien 7,19. Vastaavat keskiarvot mofi -oppimäärän tytöillä olivat 8,33 ja pojilla 
7,67. Arvosanan 10 osuus oppilaiden saamissa arvosanoissa oli ollut hyvin 
pieni molemmissa oppimäärissä: A-oppimäärässä ainoastaan 4 % oppilaista 
oli saanut arvosanan 10, mofi -oppimäärää opiskelleilla vastaava osuus oli ollut 
8 %.

Arvioinnin perusteella herää kysymys ruotsinkielisten koulujen suomen kie-
len päättöarvosanoista. Kuullun ymmärtämisen taidoilla on ollut päättöarvi-
oinnissa pienempi paino kuin kirjoitustaidoilla. Monet opettajat painottavat 
kirjoitustaitoja oppilaiden arvioinnissa. Opetussuunnitelma kuitenkin ohjaa 
käyttämään sekä kirjoittamista ja puhumista että kuullun ja luetun ymmär-
tämistä päättöarvioinnin perusteina. 

Tulosten mukaan vaikuttaa ilmeiseltä, että opettajat tarvitsevat jatkokoulu-
tusta etenkin opetussuunnitelman edellyttämien kielitaidon taitotasojen tul-
kintaan ja käyttöön oppilasarvioinnissa. Esille nousi oppilasarvioinnin oikeu-
denmukaisuuden ongelmia niin alueellisesti kuin oppimäärän sisäisissä pai-
notuksissakin. Varsinkin A-oppimäärän mukaan opiskelleiden arvosanape-
rusteiden alueelliset erot vaativat toimenpiteitä seuraavan opetussuunnitel-
man yhteydessä. Alueellisen tasa-arvon kannalta ongelmallista on se, että 
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eri alueilla opiskelleet ovat voineet saada arvosanoja keskimäärin erilaisin 
perustein.

Asiasanat:
perusopetus, toinen kotimainen kieli (suomi), oppimäärä, oppimistulokset, 
arviointi, reseptiivinen kielitaito, produktiivinen kielitaito, kuullun ymmär-
täminen, luetun ymmärtäminen, kielentuntemus, kirjoittaminen, puhevies-
tintä, arvosanat
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ABSTRACT

The Finnish National Board of  Education assessed learning outcomes in 
Finnish as the second national language in the fi nal 9th grade of  Swed-
ish-language compulsory basic education in April 2009. The assessment 
involved a total of  2,754 pupils from 40 sample schools. Of  these, 1,673 
pupils had studied the syllabus for Finnish as the A-languange1 designed for 
monolingual Swedish speakers while the remaining 1,081 pupils hade stud-
ied Finnish in accordance with the native-level Finnish syllabus intended 
for bilingual pupils.

The tests for both syllabi included multiple-choice and open-ended assign-
ments in productive and receptive language profi ciency. The receptive part 
consisted of  assignments in listening comprehension, reading comprehen-
sion and linguistic knowledge, while the productive part included writing 
and speaking assignments. The oral test was attended by a fi fth of  the total 
sample of  pupils studying the A-language syllabus and the test was arranged 
on a different day from their writing assignments. 

The outcomes of  receptive language profi ciency are presented in terms of  
success rates, i.e. percentages of  correct answers of  the total score. The out-
comes of  language production assignments are described according to the 
skills levels of  the language profi ciency scale2 used in the National Core Cur-
riculum for Basic Education (2004). On average, pupils studying the A-lan-
guage syllabus performed 49% of  receptive assignments correctly, whereas 
the average success rate among those following the native-level syllabus 
stood at 65%. A-language pupils reached, on average, skills level A2.1 in 
writing assignments and A2.2 in speaking assignments, while native-level 
pupils achieved the average skills level of  B1.2 in writing assignments. 

In listening comprehension, the average success rates among pupils studying 
the A-language syllabus and the native-level syllabus were 52% and 59% of  
the total score, respectively. In reading comprehension, the average success 
rates of  A-language and native-level pupils were 50% and 63% of  the total 
score, respectively. Pupils studying the A-language syllabus performed 43% 
of  linguistic knowledge assignments correctly, whereas the corresponding 
success rate among native-level pupils was 70%. 

1 A-language = a non-native language starting at primary level (grades 1–6 of  basic education). The 6-step language pro-
fi ciency scale covers skills levels A1–2, B1–2 and C1–2, where the relevant sublevels are defi ned as follows: A1.1 – fi rst 
stage of  elementary profi ciency; A1.2 – developing elementary profi ciency; A1.3 – functional elementary profi ciency; A2.1 
– fi rst stage of  basic profi ciency; A2.2 – developing basic profi ciency; B1.1 – functional basic profi ciency; B1.2 – fl uent 
basic profi ciency; B2.1 – fi rst stage of  independent profi ciency; and B2.2 – functional independent profi ciency.
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The average skills levels in receptive language profi ciency among boys and 
girls studying the A-language syllabus were 48% and 51% of  the total score, 
respectively, which means that the gender difference in outcomes remained 
small. On average, boys studying the native-level syllabus solved 62% of  
receptive language profi ciency assignments, while the corresponding success 
rate among girls was 67%, which means that the gender difference in per-
formance levels remained small in this respect as well. This difference has 
diminished when compared with the results of  the assessment carried out in 
2001, because girls’ performance level was considerably lower in 2009. On 
average, boys and girls studying the A-language syllabus reached skills levels 
A1.3 and A2.1 in writing assignments, respectively. The average skills levels 
achieved by boys and girls studying the native-level syllabus were B1.2 and 
B 2.1, respectively. On average, both boys and girls studying the A-language 
syllabus reached skills level A2.2 in speaking assignments. 

There were considerable regional differences in performance levels among 
pupils studying the A-language syllabus in particular: on average, pupils in 
the Province of  Southern Finland solved 63% of  receptive language profi -
ciency assignments correctly, whereas the average success rate in the Prov-
ince of  Western Finland remained at 38%. On average, pupils studying the 
native-level syllabus in Southern Finland performed 66% of  their receptive 
assignments correctly, whereas the corresponding success rate among pupils 
in Western Finland stood at 61%. The average skills level in writing assign-
ments achieved by pupils studying the A-language syllabus in Southern Fin-
land was A2.2, whereas the average level achieved by their counterparts in 
Western Finland was A1.3. In speaking assignments, the average skills lev-
els achieved by pupils in Southern and Western Finland were B1.1 and A2.1, 
respectively. Those studying the native-level syllabus in Southern and West-
ern Finland reached the average skills level of  B1.2 in writing assignments. 

The pupil assessment procedures applied to Finnish as the second national 
language in Swedish-language basic education proved to be variable. The 
general trend appears to be that pupils in the Province of  Southern Finland 
are required to have a higher level of  profi ciency to receive the same report 
grades as their peers in Western Finland. On average, the school reports of  
A-language pupils with equal test performance levels could show a differ-
ence of  two grades. The problem is not that pupils in Western Finland have 
performed more poorly or that those in Southern Finland have performed 
better, but that pupil assessment has been based on different criteria in the 
two provinces. It appears that the use of  the assessment criteria specifi ed in 
the National Core Curriculum has not become more widespread. The aver-
ages of  grades awarded to girls and boys studying the A-language syllabus 
were 7.90 and 7.19, respectively3. The corresponding averages among girls 
and boys studying the native-level syllabus were 8.33 and 7.67, respectively. 
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The percentage share of  grade 10, or excellent, among grades awarded to 
pupils had been very small in both syllabi: only 4% of  A-language pupils had 
received grade 10, whereas the equivalent proportion among those studying 
the native-level syllabus stood at 8%. 

The assessment raises questions about the fi nal Finnish grades awarded 
at Swedish-language schools. Listening comprehension skills have been 
assigned a lower ratio in the fi nal assessment than writing skills. Many teach-
ers focus more on writing skills in pupil assessment. However, the National 
Core Curriculum encourages the use of  both writing and speaking, on the 
one hand, and listening and reading comprehension, on the other, as the 
criteria for fi nal assessment. 

Based on the results, it seems obvious that teachers are in need of  further 
training, in particular in terms of  interpretation and use of  the language 
skills levels set out in the curriculum as part of  pupil assessment. Prob-
lems with the equitability of  pupil assessment emerged both regionally and 
in terms of  weightings applied within the syllabi. In particular, the regional 
differences in grading criteria for those studying in accordance with the 
A-language syllabus call for action as part of  preparing the next curricu-
lum. From the perspective of  regional equality, it is problematic that pupils 
studying in different regions could have received grades based on different 
average criteria.

Keywords:
basic education, second national language (Finnish), syllabus, learning out-
comes, assessment, receptive language profi ciency, productive language pro-
fi ciency, listening comprehension, reading comprehension, linguistic know-
ledge, writing, oral communication, grades
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1 DELTAGARE, MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE 

Kunskaperna i fi nska utvärderades i årskurs 9 för andra gången. Den för-
sta utvärderingen genomfördes våren 2001 i sjutton fi nlandssvenska sko-
lor och ca 1100 elever deltog i den. Den andra utvärderingen anordnades 
våren 2009 i 40 skolor med ca 2700 deltagare av vilka knappt 1100 elever 
följde den modersmålsinriktade lärokursen och drygt 1600 elever A-läro-
kursen i fi nska2. 

I utvärderingen våren 2001 användes samma material oberoende av den läro-
kurs som eleven följde. Elever som följde A-lärokursen i fi nska och elever 
som följde den modersmålsinriktade lärokursen använde alltså samma upp-
gifter. Dessa resultat är rapporterade i en publikation som utkom i början 
av år 20023. 

I den andra utvärderingen utarbetades eget material för de enspråkiga elever 
som följer A-lärokursen och för de tvåspråkiga elever som följer den moders-
målsinriktade lärokursen i fi nska. Materialet bestod av uppgifter i delområ-
dena hörförståelse, läsförståelse, språkkännedom och skrift. De muntliga 
kunskaperna testades endast bland de enspråkiga elever som följer A-läro-
kursen i fi nska. Ungefär var femte elev deltog i den muntliga delen av utvär-
deringen (22 %). Samtliga uppgifter utarbetades utgående från grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. En del av uppgif-
terna i bägge proven var likadana som i utvärderingen år 2001. Med hjälp 
av dessa uppgifter ville man följa upp hur kunskaperna eventuellt har för-
ändrats under åren. För övrigt har uppgifterna utarbetats av en grupp bestå-
ende av fi nsklärare från fyra fi nlandssvenska skolor, två från Västra Finlands 
län och två från Södra Finlands län. Undervisningserfarenhet i båda lärokur-
serna togs i beaktande då arbetsgruppen utsågs. 

Bedömningsanvisningarna utarbetades av samma personer. De produktiva 
uppgifterna, alltså uppgifterna i skrift och muntlig kommunikation bedöm-
des enligt en kriterieskala som hade utarbetats tidigare i samband med utvär-
deringen av kunskaperna i B-lärokursen i ruotsi4. De kriterieskalor som 
användes vid bedömningen modifi erades enligt fi nskans behov. Med andra 
ord bearbetades skalorna så att de även täcker de högsta nivåerna i den euro-

2 Den modersmålsinriktade lärokursen är avsedd för de tvåspråkiga eleverna och A-lärokursen för de enspråkigt svenska 
eleverna. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (2004: 122–123) fi nns också B-lärokurs i 
fi nska som följs av väldigt få elever och lämnades därmed utanför denna utvärdering.

3 Toropainen, Outi (2002): Nationell utvärdering av inlärningsresultat i fi nska i åk 9 våren 2001. Utvärdering av inlärnings-
resultat 1/2002, Utbildningsstyrelsen. Helsingfors: Yliopistopaino. 

4 Läroämnet svenska i de fi nskspråkiga skolorna.
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peiska kriterieskalan5. De kriterieskalor som användes vid bedömningen av 
de produktiva uppgifterna fi nns som bilaga i denna rapport (BILAGA 1 
och BILAGA 2). Därmed rapporteras resultaten av de produktiva uppgif-
terna enligt nivåskalan, medan resultaten av de övriga uppgifterna – eller de 
receptiva kunskaperna – rapporteras med utgångspunkt i andelen rätta svar. 

Information om eleverna och deras attityder och uppfattningar om ämnet 
samlades in genom ett frågeformulär. I det frågades det bland annat om 
elevernas språkbakgrund, om lektionerna i fi nska, om skolframgången och 
framtidsplaner. Lärarna i fi nska svarade i sin enkät på frågor som berörde 
bland annat utbildning, språkbakgrund, undervisningsmaterial, läroplans-
grunder och läromedel. Rektorerna fi ck också svara på frågor, som gällde 
bland annat undervisningsarrangemangen, undervisningspersonalen och 
samarbete med parter utanför skolan. 

Elevmaterialet skulle skickas in till Utbildningsstyrelsen senast den 20 april 
2009. Lärar- och rektorsenkäten skickades in redan under hösten 2008. 

1.1  Deltagande elever

I de nationella utvärderingarna är utgångspunkten för valet av skolorna 
regional och ekonomisk representativitet. Viktiga kriterier för valet av sam-
pelskolor och elever är därför län, kommuntyp och EU-målområde (Det 
nationella utvärderingssystemet gällande inlärningsresultat 1998: 9). Inför 
utvärderingen i fi nska valdes ett större antal skolor än vanligt, för att anta-
let deltagande elever skulle vara tillräckligt i båda lärokurserna. I utvärde-
ringen deltog 40 skolor av 46 i Svenskfi nland6. De sex skolor som inte del-
tog i själva utvärderingen våren 2009 var skolor i vilka utvärderingens upp-
gifter förhandstestades hösten 2008. Därmed kan utvärderingen av fi nska 
knappast anses vara sampelbaserad. I den första nationella utvärderingen 
av inlärningsresultat i fi nska som genomfördes år 2001 deltog 17 fi nlands-
svenska skolor. 

Tabell 1 sammanfattar antalet deltagande skolor enligt län och kommuntyp 
samt antalet deltagande elever enligt lärokurs och kön.

5 Den europeiska kriterieskalan har bearbetats för den grundläggande utbildningens behov och består av följande nivåer:  
A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.1 och C1.1 (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen 2004, Bilaga 2).

6 Landskapet Åland deltog inte i utvärderingen.
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Tabell 1. Deltagande skolor länsvis och enligt kommuntyp.

Län Skolor Deltagare

Antalet elever Antalet elever

A–fi Mofi Pojkar Flickor

Västra Finlands län 21 930 350 561 532

Södra Finlands län 19 743 731 791 870

totalt 40 1 673 1 081 1 352 1 402

Kommuntyp Skolor Deltagare

Antalet elever Antalet elever

A–fi Mofi Pojkar Flickor

stad 20 676 805 717 764

tätort 11 444 211 324 331

landsbygd 9 553 65 311 307

totalt 40 1 673 1 081 1 352 1 402

Samtliga niondeklassare i allmänundervisningen i de 40 skolorna deltog i 
utvärderingen. Skolor där någon lärare hade medverkat i provkonstruktio-
nen och i förhandstestningen av uppgifterna deltog dock inte i utvärde-
ringen. På grund av att alla provdeltagare inte besvarade alla uppgifter i pro-
vet eller alla frågor i enkäten, uppgår det totala antalet elever i den här rap-
portens tabeller och fi gurer inte alltid till 1 673 i A-lärokursen och 1 081        
i den modersmålsinriktade lärokursen.

De fem första fl ickorna och pojkarna i en alfabetisk förteckning över samt-
liga niondeklassare i sampelskolorna deltog i utvärderingen av de muntliga 
kunskaperna i fi nska. Sammanlagt 360 elever, alltså ungefär var femte elev 
(22 %) deltog i den muntliga delen. I utvärderingen år 2001 deltog ungefär 
lika många elever (22 %). Även då deltog endast elever som följde A-läro-
kursen i den muntliga delen. 

1.2  Enkäter

Utvärderingsmaterialet bestod förutom av språkuppgifter7 också av enkä-
ter för eleverna, lärarna i fi nska och rektorerna i deltagande skolor. Lärarna 
och rektorerna fi ck sina enkäter under höstterminen 2008, medan eleverna 
besvarade sin enkät på utvärderingsdagen i april 2009.

7  Se avsnitt 1.3
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Lärarna fi ck bland annat besvara frågor om utbildning, lärarerfarenhet, läro-
medel, bedömningsgrunder, läroplanen och samarbete med övriga lärare i 
skolan. Lärarna väntades besvara sammanlagt 24 frågor. Rektorsenkäten 
bestod av frågor gällande bland annat skolans elevantal, fördelningen mel-
lan elever som följer A-lärokursen i fi nska och elever som följer den moders-
målsinriktade lärokursen i fi nska, antalet fi nsklärare och periodfördelningen. 
Rektorsenkäten innehöll sammanlagt 29 frågor. Rektorsenkäten innehöll 
också frågor som den svenska avdelningen vid Utbildningsstyrelsen rap-
porterar och som således inte alls behandlas i denna utvärderingsrapport. 

Eleverna fi ck svara på frågor som berörde bland annat deras modersmål, 
språklig identitet, hemspråk samt material och arbetssätt som används under 
lektioner i fi nska. Dessutom kartlades elevernas uppfattningar om fi nsk-
undervisningen i årskurserna 7–9 genom 15 påståenden som gällde känslan 
av att ha nytta av fi nska, att behärska fi nska och att tycka om fi nska. Eleven-
käten bestod av sammanlagt 14 frågor. 

1.3     Uppgifter

Utgångspunkten för utvärderingen av kunskaperna i fi nska var de natio-
nella läroplansgrunderna (Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2004). Syftet med utvärderingen och uppgifterna var att på ett 
mångsidigt sätt ge en nationell bild av kunskapsnivån och måluppfyllelsen i 
ämnet fi nska och dess två lärokurser8 (A-lärokursen och den modersmåls-
inriktade lärokursen). Då uppgifterna utarbetades fokuserades endast på 
läroplanen och dess lärokurser, inte på läromedlen i fi nska eller på regionala 
skillnader i kunskaper i fi nska. 

Då hela årskursen i princip deltar i utvärderingen inverkar det naturligtvis 
på hurdana uppgifter som är möjliga att använda. I utvärderingen användes 
både fl ervalsuppgifter och så kallade produktiva uppgifter. Ett visst antal 
lättare, medelsvåra och mer krävande uppgifter skall ingå i provet för att det 
skall ge en bild av variationen i färdighetsnivåer. Samtliga texter som används 
i uppgifterna, samtliga uppgifter som helheter och samtliga frågor nivåplace-
rades av en grupp sakkunniga. Uppgifternas nivåplacering är resultatet av en 
konsensus som beskrivs närmare i detta avsnitt under rubriken Bedömning.

Inledningsvis presenteras i detta avsnitt hur uppgifterna för utvärderingen 
valdes bland en större mängd utarbetade uppgifter. Därefter redogörs för 
uppgifterna i produktiv språkkunskap respektive receptiv språkkunskap. 
Avslutningsvis belyses genomförandet och omfattningen av uppgifterna. 

8 I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 fi nns också en B-lärokurs i fi nska, som lämnades 
utanför denna utvärdering den på grund av att den är närmast aktuell i landskapet Åland och antalet elever som följer den 
är få. 
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Förhandstestning

Uppgifterna utarbetades under sommaren 2008 och testades bland fi nlands-
svenska niondeklassare och gymnasister i början av hösten 2008. I båda läro-
kurserna testades två versioner av materialet bland 441 elever i 12 skolor som 
var jämnt fördelade på regionerna i Svenskfi nland. Följande tabell visar för-
delningen av eleverna mellan lärokursen samt fördelningen av elever mel-
lan årskurs 9 och gymnasiets första årskurs (G I i Tabell 2). 

Tabe ll 2. Fördelningen av elever i förhandstestningen.

Åk 9 G I Sammanlagt
A-lärokurs 151 90 241

mofi-lärokurs * 122 78 200

sammanlagt 273 168 441
  
  *9

Syftet med förhandstestningen var att få information om hur uppgifterna 
fungerar så att de lämpligaste alternativen kunde väljas ut till det slutliga pro-
vet. Gymnasieelever från första årskursen deltog i förhandstestningen för 
att man skulle få information om huruvida uppgifterna även fungerar bland 
sådana elever som redan avslutat den grundläggande utbildningen. 

Efter förhandstestningen valdes ett antal lämpliga uppgifter ut till provet 
och bedömningsanvisningarna granskades omsorgsfullt och bearbetades på 
basen av elevsvaren. Uppgifterna för provet i A-lärokursen kunde lätt väl-
jas ut, men det fanns en del problem med uppgifterna för den modersmåls-
inriktade lärokursen. Många uppgifter som förhandstestades bland mofi -
elever verkade vara för lätta, därför valdes några uppgifter från en tidigare 
utvärdering i äidinkieli10. Sålunda kan även de tvåspråkiga elevernas kun-
skaper i fi nska jämföras med de elever som har fi nska som modersmål (se 
avsnitt 4.1.2). I båda lärokursernas prov ingick några uppgifter i hörförstå-
else, läsförståelse och språkkännedom från den första utvärderingen våren 
2001. Detta för att kunna jämföra resultaten från dessa två utvärderingar 
och sålunda kunna se eventuella förändringar i kunskaperna i fi nska. Likaså 
fanns det gemensamma uppgifter i provet för A-lärokursen och provet för 
den modersmålsinriktade lärokursen. På det här sättet kunde elevernas kun-
skaper jämföras i de två lärokurserna. 

9 Mofi -lärokurs = modersmålsinriktad lärokurs. Förkortningen mofi  används i fortsättningen då det syftas på den  
modersmålsinriktade lärokursen i fi nska.

10 Läroämnet modersmål i de fi nskspråkiga skolorna.
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Produktiv  språkkunskap

Uppgifterna i produktiv språkkunskap bestod av delområdet skrift och del-
området tal11. I den modersmålsinriktade lärokursens prov ingick endast 
skrivuppgiften, i A-lärokursens prov ingick både skrivuppgiften och upp-
gifter i muntlig kommunikation. 

Delområdet skrift bestod av tre olika uppgifter av vilka eleven fritt kunde 
välja en. Av A-lärokursens uppgifter var två instruerade på svenska och en 
på fi nska, i mofi -lärokursens prov var samtliga tre uppgifter instruerade på 
fi nska. Tabell 3 visar vilka genrer som ingick i de skriftliga uppgifterna i 
A-lärokursen och i mofi -lärokursen samt på vilken uppskattad kravnivå de 
låg. Uppgifternas kravnivå uppskattades av tre sakkunniga och av fi nskans 
ämnesansvariga i projektet. 

Tabell 3.  Skrivuppgifternas genre, rubrik och uppgifternas uppskattade kravnivå.

A-finska Mofi

Genre Rubrik Uppskattad 
kravnivå

Genre Rubrik Uppskattad 
kravnivå

ett mejl Olen pahoillani A1.3 en insändare Ei kuulu teille! B1.2

en brottsan-
mälan

Varkaus A2.1 ett mejl Konsertissa B1.1

ett mejl Konsertissa B1.1 en bloggtext Mikä moka! A2.2

Skrivuppgifternas kravnivåer kan tänkas motsvara den nivå som förutsätter 
att eleverna klarar av uppgifterna någorlunda tillfredsställande, inte dåligt 
och inte heller särskilt bra. Nivån för vitsordet 8 i A-lärokursen är A2.2 och 
i den modersmålsinriktade lärokursen B1.2. vid slutbedömningen (Grun-
derna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 2004: 121, 
126.) Skrivuppgiftens genrer motsvarar läroplanens mål: i A-lärokursen för-
väntas eleven kunna skriva bland annat meddelanden, brev och åsikter om 
personliga ämnen. I mofi -lärokursen nämns berättelser och redogörelser. 
(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 2004: 
120, 125.)

11 Delområdena i den produktiva språkkunskapen är skrift och tal – enligt begreppen i läroplanen 2004 (Grunderna för lärop-
lanen för den grundläggande utbildningen 2004, 2004: 278–295).
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Förutom genren angavs i uppgifterna också mottagaren för den text som 
eleven valt att skriva. Sålunda blev varje uppgift en kommunikationsakt mel-
lan två personer om ett specifi kt tema. I A-lärokursen uppmanades eleverna 
skriva en text på fi nska på 80–100 ord och i mofi -lärokursen skulle texten 
bestå av 100–120 ord. 

I delområdet tal ingick likaså tre uppgifter. Eleverna genomförde samtliga 
uppgifter parvis på en kvart efter en kvarts förberedelse. Alla tre uppgifter 
var tänkta som diskussion mellan de två eleverna. Uppgifterna var instru-
erade på svenska, elevernas modersmål. Av Tabell 4 framgår det hurdana 
uppgifter den muntliga delen bestod av samt på vilken kravnivå dessa upp-
gifter uppskattades ligga. I den muntliga delen av provet användes två ver-
sioner för att undvika att eleverna i förväg skulle få veta vad provet innehöll. 
Strukturen var likadan i dessa två versioner, medan temat var olika. Elever-
nas prestationer spelades in eller videofi lmades beroende på skolans inspel-
ningsutrustning.

Tabell 4. D e muntliga uppgifterna, deras kommunikativa funktion och uppskattade kravnivå. 

Ve
rs

io
n 

1

Uppgifter Uppskattad kravnivå Kommunikativ funktion

presentation A1.3 fråga och svara

semesterresan B1.1 fatta ett gemensamt beslut

Varför inte skaffa sig en lätt         
fyrhjuling?

B1.2 argumentera (för- och nackdelar)

Ve
rs

io
n 

2

Uppgifter Kommunikativ funktion

presentation A1.3 fråga och svara

semesterresan B1.1 fatta ett gemensamt beslut

drömskolan B1.2 argumentera (för- och nackdelar)

De muntliga uppgifternas nivåer kan uppskattas motsvara den nivå som för-
utsätter att eleverna klarar av uppgifterna någorlunda tillfredsställande, inte 
dåligt och inte heller särskilt bra. Nivån för vitsordet 8 i A-lärokursen är 
A2.1. Uppgifterna i tal motsvarar läroplanens mål: i A-lärokursen förväntas 
eleven behärska bland annat olika sätt att fråga och svara, att beskriva och 
att tvivla. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
2004, 2004: 121.)
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I den föregående tabellen syns rubriken på uppgifterna och den kommuni-
kativa funktion som dessa uppgifter hade. I presentationsuppgiften var det 
frågan om att ställa frågor och svara på dem utgående från de teman upp-
gifterna innehöll. I den andra uppgiften var det frågan om att fatta ett beslut 
om ett gemensamt semestermål utgående från två alternativ. Den tredje upp-
giften gick ut på att argumentera för- och nackdelar med antingen elevens 
drömskola eller en lätt fyrhjuling. 

Uppgifterna i produktiv språkkunskap bedömdes enligt en kriterieskala som 
baserar sig på den allmäneuropeiska kriterieskalan och som också används 
som grund i läroplanen 2004. Samma kriterieskala användes också i utvärde-
ringen av kunskaperna i B-lärokursen i ruotsi12 i de fi nskspråkiga skolorna. 
Skalan bearbetades dock så att den skulle täcka kunskaperna i A-fi nska och 
i mofi -lärokursen. Kriterieskalan i fi nskans utvärdering täckte alltså samtliga 
nivåer från A1.1 till C1.1 (se BILAGA I och II). Kriterieskalan för delområ-
det tal var utarbetad så att varje enskild uppgift hade egna kriterier, det vill 
säga att det fanns en allmän beskrivning av färdigheterna på en viss nivå och 
en uppgiftsspecifi k beskrivning av färdigheterna. Kriterieskalan som använ-
des i delområdet skrift innehöll enbart en allmän beskrivning på varje fär-
dighetsnivå och ingen uppgiftsrelaterad beskrivning. 

Receptiv språkkunskap

Uppgifterna i receptiv språkkunskap bestod av så kallade öppna frågor och 
fl ervalsfrågor i delområdena hörförståelse, läsförståelse och språkkänne-
dom13. Frågorna i hör- och läsförståelse mätte i A-lärokursen bland annat 
elevernas kunskaper i att förstå huvudinnehållet i det lästa och det hörda. 
I den modersmålsinriktade lärokursen var hörförståelsens andel mindre än 
i A-lärokursen. Uppgifterna i läsförståelse i mofi -lärokursen innehöll även 
fl ervalsuppgifter i ordkunskap. 

Uppgifterna i delområdet språkkännedom i A-lärokursen testade elever-
nas kunskaper i:
• tempus: personböjning av verb i imperfekt och presens 
• modus: jakande passiv presens, nekande passiv pluskvamperfekt och 

jakande aktiv konditionalis
• syntax: subjektets och objektets form

12 Läroämnet modersmål i de fi nskspråkiga skolorna.

13 Delområdena i den receptiva språkkunskapen är hör- och läsförståelse enligt den nationella läroplanen 2004 (Grunderna 
för den läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 2004: 278–295). Delområdet språkkännedom nämns inte 
som ett eget delområde i läroplanen utan det ingår i de övriga fyra delområdena. För konsekvensens skull används i denna 
rapport begreppet delområdet språkkännedom.
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• räkneord och tidsuttryck (månader)
• morfologi: adjektivets komparation, infi nitiv IV och III.

Samtliga grammatiska former ingår i A-lärokursens centrala innehåll, förutom 
eventuellt en fråga som gällde räkneord (Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen 2004: 121). Uppgifterna i delområdet språkkän-
nedom bestod av en fl ervalsuppgift och en produktiv luckuppgift. Flervals-
uppgiftens text Yhtenäinen toinen aste uppskattades vara på nivå B1.1 och upp-
giften i sin helhet på nivå B1.1. Texten om Tanja14 uppskattades vara på nivå 
A2.2 och den produktiva uppgiften tillsammans med texten på nivå A2.2.

Uppgifterna i delområdet språkkännedom i den modersmålsinriktade 
lärokursen testade å sin sida elevernas kunskaper i:
• syntax: subjektets och objektets form
• morfologi: adjektivets komparation, rektion, infi nitiv IV och III
• modus: jakande passiv presens och nekande passiv pluskvamperfekt 
• räkneord och tidsuttryck (månader)
• satsmotsvarigheter
• ordkunskap: motsvarigheter.

Även uppgifterna i delområdet språkkännedom i provet för den moders-
målsinriktade lärokursen motsvarade det centrala innehållet i grammatik 
och språkriktighet (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen 2004: 126). Uppgifterna i delområdet bestod i mofi -lärokursen av 
två produktiva luckuppgifter. Texterna var desamma som i A-lärokursens 
prov och därmed också texternas nivåer (Yhtenäinen toinen aste på nivå B1.1 
och texten om Tanja på nivå A2.2). Texten om Tanja tillsammans med upp-
gifterna uppskattades ligga på nivå A2.2 och texten Yhtenäinen toinen aste till-
sammans med uppgifterna uppskattades ligga på nivå B2.1.

I fl ervalsuppgiften Yhtenäinen toinen aste varierade de 10 luckornas uppskat-
tade kravnivå mellan A2.2 och B2.1. Verbformen vaatii uppskattades som 
den lättaste luckan (A2.2) och verbformen ei ole ratkaistu som den svåraste 
(B 2.1). Kontexterna för dessa verbformer såg ut på följande sätt i båda läro-
kursernas uppgiftshäfte:

[...] Eräs kirjoittaja ______________ [...] 

[...] mutta pudokasongelmaa _______________ [...] 

14 Uppgiften om Tanja fungerade som ankaruppgift till utvärderingen 2001. Uppgiften var uppbyggd som ett så kallat pro-
duktivt lucktest med fem luckor.
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I A-lärokursens uppgift kunde eleven alltså välja det rätta svaret bland fyra 
alternativ och i mofi -lärokursens uppgift var samtliga frågor så kallade pro-
duktiva luckor där eleven producerade svaret själv.

Uppgifter där eleven själv skall fylla i rätt grammatisk form tenderar vara 
svårare än fl ervalsuppgifter, det vill säga uppgifter som fylls i med hjälp av 
färdiga svarsalternativ. Förhandstestningen av materialet i denna utvärdering 
visade också detta. Samma text kunde sålunda användas som utgångspunkt 
i A-lärokursen och i mofi -lärokursen: I A-lärokursen användes fl ervalsupp-
gifter och i den modersmålsinriktade lärokursen ett produktivt lucktest. I 
bägge lärokurserna fungerade ett produktivt lucktest som ankaruppgift till 
utvärderingen 2001.Tabell 5 sammanfattar hurdana frågor uppgifterna i hör- 
och läsförståelse samt språkkännedom innehöll. 

Tabell 5. Uppgifternas antal och art i den receptiva språkkunskapens delområden. 

A-lärokurs Mofi-lärokurs

Delområde Flerval Öppen fråga Flerval Öppen fråga

hörförståelse 12 6 9 3

läsförståelse 14 5 10 9

språkkännedom 10 5 5 16

De texter som användes som utgångspunkt för de fl esta uppgifterna i recep-
tiv språkkunskap var autentiska i den betydelsen att de var publicerade. 
Enstaka texter var skrivna endast med tanke på den nationella utvärde-
ringen. Tabell 6 sammanfattar de texter som ingick i provet och var de har 
publicerats, alltså deras källor. Dessutom ingår i Tabell 6 information om 
på vilken nivå texten i fråga tillsammans med uppgifterna uppskattas ligga. 
Om de uppgifter som fungerar som ankaruppgifter till utvärderingen 2001 
i fi nska fi nns ingen källinformation i tabellen. En av ankaruppgifterna var 
ursprungligen konstruerad för den nationella utvärderingen av inlärnings-
resultat i äidinkieli15 1999.

15  Läroämnet modersmål i de fi nskspråkiga skolorna.
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Tabell 6. Texterna i delområdet läsförståelse i A-lärokursen samt texternas källa, tema och 
uppskattade kravnivå.

Delområde Text Källa Läroplanens tema Nivå

Hörförståelse telefonsamtal konstruerad service A2.2

Mika Kallio Helsingin Sanomat NYT-
liite

fritid B1.1

Lentopelko fi.wikipedia.org resor B1.1

korta snuttar fem ankarfrågor från    
finska 2001

hälsa, natur, um-
gänge, väder (LP94)

A2.1–
B1.1

Läsförståelse Yhä harvempi laukku 
lentää

www.pohjalainen.fi resor B1.1

Alkolukko www.keskipohjanmaa.fi fritid, hälsa B1.1

Puolet vanhoista   
kännyköistä

www.keskipohjanmaa.fi kommunikation A2.2

Diagnoosi Kotivinkki 7/2008 hälsa A2.2

Joka kymmenettä 
nuorta kiusattu

www.keskipohjanmaa.com umgänge, hälsa B1.1

Maastopyöräily fi.wikipedia.org fritid, natur B1.2

Suuri illusioni ankaruppgift från 2001 umgänge, känslor 
(LP94)

A2.2

Kesätöitä kuuluisassa 
mansikkapitäjässä

ankaruppgift från 2001 arbete (LP94) A2.2

kombinera rubrik och 
innehåll

nio ankarfrågor från finska 
2001

kultur, natur (LP94) A2.1

Språk-        
kännedom

Yhtenäinen toinen 
aste

Helsingin Sanomat samhälle, utbildning B1.1

Tanja fem ankarfrågor från    
finska 2001

skola (LP 1994) A2.2

  LP 1994 = Nationella läroplanen för grundskolan 1994

De valda texterna passade in i läroplanens teman vilket också framgår av 
Tabell 6. Texterna bearbetades för att på bästa möjliga sätt passa för utvär-
deringens ändamål. 
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Genomförande och omfattning

Skolornas rektorer informerades om den kommande utvärderingen i okto-
ber 2008. Lärarna i fi nska och rektorerna fi ck också besvara sina enkäter 
under hösten. Själva utvärderingen ägde rum i början av april 2009. Den 
skriftliga delen som hölls den 2 april hade följande tidtabell och uppbyggnad.

Under första provpasset (45 minuter) jobbade eleverna med häfte 1 som 
innehöll uppgifter i hör- och läsförståelse. Därefter var det en tio minuters 
paus under vilken eleverna överförde sina svar på fl ervalsuppgifterna till 
elevblanketten och besvarade bakgrundsfrågorna. Under pausen fi ck elev-
erna inte diskutera med varandra. Sedan fortsatte den skriftliga delen ännu i 
45 minuter med häfte 2 som innehöll uppgifter i delområdena läsförståelse 
och språkkännedom samt delområdet skrift. Bägge lärokurserna hade lika-
dan uppbyggnad och tidtabell i den skriftliga delen. 

I A-lärokursen fortsatte ungefär var femte elev dagen efter, den 3 april, med 
den muntliga delen av utvärderingen. Elevernas prestationer spelades in på 
C-kassetter, DVD-skivor eller -kassetter. De muntliga uppgifterna genom-
fördes parvis och elevernas prestationer bedömdes av två fi nsklärare enligt 
kriterieskalan som fi nns som bilaga i slutet av rapporten. I skolor med bara 
en lärare i fi nska kunde den andra läraren vara en annan språklärare. De fem 
paren kom i tur och ordning till det utsedda rummet där förberedelsen ägde 
rum. Varje par hade en kvart tid att förbereda sig för uppgiften genom att 
bekanta sig med de tre uppgifterna. Eleverna uppmanades skriva stödord för 
sig själv i provhäftet. Inga färdiga repliker eller översättningar på provhäf-
ten var tillåtna. Det poängterades också att eleverna skulle använda den tid 
de har till sitt förfogande (uppgift 1 ca tre minuter, uppgift 2 ca fem minu-
ter och uppgift 3 ca fem minuter = ca 15 minuter). Samtliga tre uppgifter 
bedömdes enligt kriterieskalan. Båda lärarna bedömde självständigt varje 
prestation. För lärarnas diskussion och precisering av bedömningen reser-
verades fem minuter efter varje pars prestation. 

Delområdena i utvärderingen var våren 2009 desamma som i utvärderingen 
år 2001. Att genomföra den skriftliga delen av provet tog också våren 2001 
två 45 minuters lektioner. Även antalet elever som deltog i den muntliga 
delen var likadant våren 2001 som våren 2009 (dvs. ungefär var femte elev 
som följer A-lärokursen).

Tabell 7 sammanfattar provens struktur och hur de olika delområdena 
bedömdes. 
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Tabell 7. Provens struktur och bedömningens delområden.

Delområden A-finska Mofi

Antalet 
uppgifter

Antalet 
frågor

Poäng Antalet 
uppgifter

Antalet 
frågor

Poäng

läsförståelse 6 19 22 4 19 25

hörförståelse 4 18 24 3 12 16

språkkännedom 2 15 15 3 21 25

skrivning 1 3* nivå 1 35 nivå

muntlig framställning x x x 3 x nivå

*16

Som det framgår av Tabell 7 kan enbart resultatet i receptiv språkkunskap 
anges i poäng. Resultatet i produktiv språkkunskap ges enligt läroplanens 
nivåbeskrivningar. Varje uppgift bestod av fl era frågor. Varje fl ervalsfråga 
gav en poäng, de öppna frågorna där eleven producerar sitt svar själv gav en 
eller två poäng. Bedömningsanvisningarna utarbetades samtidigt som själva 
uppgifterna. Anvisningarna förhandstestades i samband med förhandstest-
ningen av uppgifterna.

I A-fi nskans prov utgör uppgifterna i läsförståelse en dryg tredjedel (36 %) 
av uppgifterna i receptiv språkkunskap, uppgifterna i språkkännedom unge-
fär en fjärdedel (24 %) och uppgifterna i hörförståelse den största andelen 
(39 %) av den receptiva språkkunskapen. I mofi -lärokursens prov utgör upp-
gifterna i läsförståelse och språkkännedom en lika stor del av uppgifterna i 
receptiv språkkunskap (båda 38 %:s andel), en knapp fjärdedel (24 %) består 
av uppgifter i hörförståelse.

Bedömning

Uppgifterna bedömdes i första hand av fi nsklärarna i de skolor som del-
tog i utvärderingen. Vid bedömningen användes de instruktioner (bedöm-
ningskriterier och modellsvar17) som ingick i utvärderingsmaterialet och som 
provkonstruktörerna hade utarbetat och bearbetat efter förhandstestningen. 
En del av de produktiva uppgifternas svar kontrollbedömdes under hösten 

16 Eleven fi ck välja en uppgift av tre.

17 Uppgifterna i tal bedömdes enligt en kriterieskala som var uppgiftsspecifi k och som baserade sig på den allmäneuropeiska 
referensramen. Delområdet skrift bedömdes också utgående från en kriterieskala som baserade sig på den allmäneuro-
peiska referensramen. I tillägg fanns det färdigt bedömda texter på olika färdighetsnivåer som modellsvar för lärarna vid 
bedömningsprocessen av texterna. Detta för att öka tillförlitligheten av bedömningen. De öppna frågorna i delområdena 
läs- och hörförståelse samt i delområdet språkkännedom bedömdes enligt modellsvar (som tyvärr i denna utvärdering 
innehöll ett par miss-visande svar). 
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2009. De produktiva uppgifterna består i detta sammanhang förutom av 
uppgifter i skrivning och tal också av svar på så kallade öppna frågor som 
ingick i läs- och hörförståelsen. Svaren kontrollbedömdes i första hand av 
de lärarna i fi nska som utarbetade provuppgifterna. Dessutom anlitades en 
gymnasielärare i kontrolleringen av de muntliga svaren. Svar från samtliga 
40 skolor som deltog i utvärderingen ingick i kontrollsamplet. I samband 
med detta hade kontrollbedömarna inte ett gemensamt möte vilket ledde till 
att speciellt i de kontrollerade resultaten av de muntliga och skriftliga svaren 
uppstod ganska stor variation mellan lärarnas och kontrollanternas bedöm-
ning. Detta kunde man naturligtvis ha undvikt till stora delar om kontrol-
lanterna skulle ha sammanträtt till diskussion och tolkning av bedömnings-
kriterierna. 

Tabell 8 sammanfattar hur stor andel av elevsvaren och lärarnas bedömning 
som kontrollbedömdes. Under lärokursen fi nns i första spalten antalet svar 
för skrivuppgiften och taluppgiften eller antalet elever i läs- och hörförståel-
seprovet samt i provet i språkkännedom. Andra spalten under lärokurserna 
anger hur stor andel dessa svar utgör av den totala mängden svar eller elever. 

Tabell 8. Antalet och andelen (%) kontrollbedömda svar.

Delområde Lärokurs

A-finska Mofi

skrift 150 9 % 150 14 %

tal 169 47 % -  - 

läsförståelse 240  15 % 120  11 %

hörförståelse 240 15 % 120 11 %

språkkännedom 240 15 % 120 11 %

I samband med kontrollbedömningen märktes att bedömningen av elevsva-
ren i delområdena tal och skrift är mycket varierande, vilket delvis berodde 
på att granskarna inte sammanträdde innan själva kontrollbedömningen 
genomfördes. Av den anledningen kontrollbedömdes ännu en gång de svar 
i vilka lärarens och första granskarens bedömning skiljde sig två eller fl era 
färdighetsnivåer. Denna gång anlitades nationella experter på detta område 
med erfarenhet i nivåbedömning i fl era språk för att få så pålitliga bedöm-
ningar som möjligt. 
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Tabell 9 sammanfattar den andra omgången av kontrollbedömningen. 
Under lärokursen fi nns i första spalten antalet svar som granskades i andra 
omgången och i andra spalten hur stor andel dessa svar utgör av antalet svar 
som överhuvudtaget granskades, det vill säga det som Tabell 8 tidigare sam-
manfattar. 

Tabell 9. Antalet och andelen (%) svar som kontrollbedömdes två gånger. 

Delområde Lärokurs

A-finska Mofi

skrift 56 37 % 36  24 %

tal 89 53 %  

Resultaten av denna kontrollbedömning presenteras i avsnitt 3.2 Kontroll-
bedömn ing.
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2 INFORMATION OM ELEVERNA, UNDERVISNINGEN  
 OCH SKOLORNA

I samband med provet samlades bakgrundsinformation in genom enkäter 
som riktades till tre målgrupper: eleverna, fi nsklärare och rektorer. I detta 
kapitel sammanfattas den information som enkäterna gav. Inledningsvis pre-
senteras informationen från eleverna, därefter redogörs för den information 
som lärarna i fi nska gav och avslutningsvis sammanfattas rektorernas svar. 

2.1 Information från eleverna

Elevenkäten bestod sammanlagt av 14 frågor som berörde bland annat deras 
modersmål, språklig identitet, hemspråk samt material och arbetssätt som 
används under lektioner i fi nska. Dessutom kartlades elevernas uppfatt-
ningar om fi nskundervisningen i årskurserna 7–9 genom 15 påståenden 
som gällde känslan av att ha nytta av fi nska, att behärska fi nska och att tycka 
om fi nska. Resultaten av elevenkäten presenteras enligt lärokurs; först sam-
manfattas den information som elever som följer A-lärokursen i fi nska gav 
och därefter informationen från de elever som följer den modersmålsin-           
riktade lärokursen. 

2.1.1 A-lärokurs

U  ngefär lika många fl ickor som pojkar deltog i utvärderingen av kunska-
perna i A-lärokursen (52 % var pojkar). Den absoluta majoriteten anger 
svenska som sitt modersmål (96 %) – precis enligt förväntningarna då det är 
frågan om den lärokurs som är avsedd för enspråkigt svenska elever. Trots 
detta anger en procent av eleverna fi nska som sitt modersmål. En procent 
anger något annat språk som sitt modersmål. Till den språkliga identite-
ten är eleverna svenskspråkiga (78 %). Ungefär var femte elev uppfattar sig 
dock som tvåspråkig (19 %). Nästan lika många elever som uppfattar sig 
som svenskspråkig anger också att de har enbart svenska som sitt hemspråk 
(77 %). Nästan lika många elever som uppfattar sig som tvåspråkiga anger 
också att de har bägge inhemska språken som hemspråk (20 %). En dryg 
tiondedel av dessa elever anser dock att de hör och använder mera svenska 
än fi nska hemma (13 %). 



36

Eleverna talar aldrig eller ganska sällan fi nska med familjemedlemmar, släk-
tingar eller egna vänner på fritiden. De skriver knappt e-post, traditionella 
brev eller textmeddelanden på fi nska. Finska böcker och tidningar läses 
också bara lite bland de elever som följer A-lärokursen i fi nska – en knapp 
femtedel (19 %) läser dock lika mycket på svenska som på fi nska. Eleverna 
använder ganska sällan fi nska på offentliga platser såsom i affärer, på bibli-
otek eller i bussen. Var femte elev (21 %) använder lika mycket svenska och 
fi nska på offentliga platser. Däremot verkar både fi nskspråkiga TV-program 
och radiokanaler vara bekanta för eleverna: ungefär var tredje elev (30 %) 
tittar lika mycket på fi nska som svenska TV-program och ungefär var fjärde 
elev lyssnar lika mycket på fi nska som svenska radiokanaler. Var femte elev 
(22 %) lyssnar mest på fi nska radiokanaler. Positivt är att eleverna har hittat 
de fi nskspråkiga radiokanalerna, men det är dock skäl att komma ihåg att 
dessa kanaler med stor sannolikhet för det mesta spelar internationell musik. 

De fl esta eleverna har vitsordet 8 som sitt senaste vitsord i fi nska (27 %). 
Tabell 10 sammanfattar den procentuella fördelningen av vitsorden i A-läro-
kursen. Sammanlagt 1 669 elever angav sitt senaste vitsord i fi nska. 

Tabell 10. Fördelningen av elever enligt vitsord i A-lärokursen.

Vitsord 4 5 6 7 8 9 10

elevantal 15 127 258 355 455 385 74

% -ANDEL 1 8 15 21 27 23 4

Att så få elever (4 %) har erhållit vitsordet 10 i fi nska verkar vara ganska lågt 
med avseende på vad eleverna berättar om sin språkliga bakgrund. Elever-
nas framgång i provet relateras senare i rapporten (se avsnitt 5.1.1 A-fi n-
ska) till v itsordet i fi nska. Speciellt intressanta i den här utvärderingen är de 
elever som anger vitsordet 8 som sitt senaste vitsord i fi nska, eftersom läro-
planen 2004 i fi nska bara ger kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen. 

Pojkarna får lägre vitsord än fl ickor; ungefär var fjärde pojke har vitsordet 
7 (24 %) medan ungefär var tredje fl icka har vitsordet 8 (32 %). Pojkarnas 
vitsordsmedeltal i fi nska var 7,19 och fl ickornas var 7,90. Figur 1 visar vits-
ordsfördelningen enligt kön.
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Figur 1. Vitsordsfördelningen enligt kön i A-lärokursen.

Mellan länen är det knappt någon skillnad i hur vitsorden fördelar sig. Majo-
riteten av eleverna har vitsordet 8 i fi nska enligt A-lärokursen. Resultatet 
är något överraskande om man jämför vitsordsfördelningen med de verk-
liga kunskaperna – eller framgången i utvärderingen (se avsnitt 5.1 Resul-
tat enligt  vitsord).

Majoriteten av elever har varken deltagit i specialundervisning på grund av 
läs- eller skrivsvårigheter (88 %) eller fått stödundervisning i fi nska under 
den grundläggande utbildningen (80 %). Ungefär var tionde elev har fått 
mycket lite stödundervisning (12 %) eller specialundervisning under ett eller 
några år (11 %) under den grundläggande utbildningen.

Eleverna fi ck också uppge vart de söker i den gemensamma elevantag-
ningen efter årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Gymnasiet (56 %) 
är mer populärt än yrkesutbildningen (43 %) bland enspråkigt svenska elever. 
Enstaka elever anger att de söker sig till årskurs 10 i den grundläggande 
utbildningen (1 %) eller att de inte söker till någon utbildning efter årskurs   
9 i den grundläggande utbildningen (0,4 %). Över hälften av pojkarna (52 %) 
och var tredje fl icka (33 %) söker till yrkesutbildningen. Närmare varannan 
pojke (47 %) och två fl ickor av tre (66 %) söker sig till gymnasiet. Att söka 
till yrkesutbildningen i den gemensamma elevantagningen är mer populärt i 
Västra Finlands län än i Södra Finlands län (48 % respektive 36 %). 
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Eleverna tillfrågades hurdant material de anser att man har använt under 
fi nsklektionerna och i hurdan mån detta material har använts. Den skala 
eleverna kunde använda var följande: inte alls, mycket lite, i någon mån, ganska 
mycket och väldigt mycket. Enligt elevernas uppfattning har läroboken använts 
mycket under fi nsklektioner. Film och musik har också en viss roll i fi nsk-
undervisningen. Tidningar och tidskrifter, ordböcker, skönlitteratur samt 
datorer och Internet har använts mycket lite eller inte alls. Skönlitteratur har 
använts allra minst. 

Figur 2 sammanfattar hur undervisningsmaterial enligt elevernas uppfatt-
ning har använts i A-lärokursen. Skalan anger procentuell andel av de till-
frågade materialen. 

Figur 2. Användningen  av olika undervisningsmaterial i A-lärokursen (%). 

Eleverna tillfrågades också om arbetsmetoder och inlärningssätt under 
fi nsklektionerna. Den skala eleverna kunde använda var motsvarande som 
tidigare och var följande: inte alls, mycket lite, i någon mån, ganska mycket, väl-
digt mycket. 

Över hälften av eleverna anser att de får jobba ganska mycket på egen hand 
(57 %). De upplever att de får arbeta parvis i någon mån. I grupper på 
tre till fyra elever arbetar man mindre på lektionerna: de fl esta anser att  
man arbetar mycket lite eller i någon mån i sådana grupper. Var femte elev                   
(20 %) anser att de inte arbetar alls i grupper. Arbetssätten är enligt två                
tredjedelar av eleverna lärarstyrda (68 %).
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Kunskaper i fi nska övas enligt de delområden som fi nns nämnda i läro-
planen (skrift, hörförståelse, tal och läsförståelse). För dessa delområden 
är också kriterierna för vitsordet 8 vid slutbedömningen utskrivna (Grun-
derna för läroplanen för grundläggande utbildning 2004: 121). Kunskaperna 
i fi nska inövas oftast genom skrivning; majoriteten av eleverna (78 %) anser 
att de skriver ganska eller väldigt mycket. Uppgifter i hörförståelse används 
enligt eleverna minst; majoriteten (72 %) anser att uppgifter i hörförstå-
else används mycket lite eller i någon mån. Uppgifter i tal och läsförståelse 
används i någon mån eller ganska mycket anser ungefär två elever av tre     
(66 % respektive 62 %).

Figur 3 sammanfattar elevernas svar beträffande delområdena som övas 
under fi nsklektioner. 

Figur 3. Delområdenas  andel (%) i finskundervisningen enligt A-lärokursen.

Av Figur 3 framgår att skrivningens andel är störst vid inövandet av kun-
skaper i fi nska enligt A-lärokursen. Minst övas kunskaper i fi nska utgående 
från uppgifter i hörförståelse. I någon mån övas dock samtliga fyra delom-
råden i fi nskundervisningen enligt A-lärokursen. 

Eleverna ombads också ta ställning till nio påståenden som berörde innehål-
let i studierna i fi nska i årskurs 7–9. Den skala som eleverna kunde använda 
var följande: inte alls, sällan, i någon mån, ofta och mycket ofta. Enligt elevsva-
ren har lektionerna i fi nska i årskurserna 7–9 präglats av språkkännedom 
och genomgång av hemuppgifter tillsammans med hela klassen. Muntliga 
övningar har ingått i varierande grad: Ungefär var fjärde elev (24 %) anser 
att muntliga övningar har ingått mycket lite, majoriteten (40 %) anser dock 
att de ingått i någon mån och ungefär var fjärde elev (26 %) att det har ingått 
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ganska mycket muntliga övningar i fi nskundervisningen. Skrivövningar har 
ingått lika varierande: ungefär var femte elev (21 %) anser att skrivövningar 
har ingått ganska mycket i undervisningen, cirka två elever av tre (69 %) 
anser att de har skrivit mycket lite eller i någon mån under fi nsklektioner i 
årskurs 7–9.

Figur 4 sammanfattar elevernas svar på de nio påståendena som berör stu-
dierna i fi nska i årskurs 7–9. 

Figur 4. Fördelningen  av innehållet i finskstudierna i årskurs 7–9 i A-lärokursen (%).

Figur 4 visar att läsning av skönlitteratur, självvärdering av kunskaper i       
fi nska och genomgång av hemuppgifter parvis eller i mindre grupp inte i 
någon hög grad ingått i undervisningen av fi nska enligt A-lärokursen. Däre-
mot ingår språkkännedom och genomgång av hemuppgifter tillsammans 
med hela klassen i fi nskundervisningens vardag. 

Mot bakgrund av den information som redogjorts för och som insamlats från 
eleverna kan man skapa sig en bild av den mest sannolika lektionen i fi nska 
under grundläggande utbildningens årskurser 7–9. Läroboken är central i 
fi nskundervisningen i A-lärokursen. På lektionerna går läraren igenom hem-
uppgifter tillsammans med hela klassen. På lektionerna behandlas sannoli-
kast språkkännedom, det vill säga ordkunskap och grammatik. Eleverna skri-
ver mycket. Majoriteten av eleverna har goda kunskaper (vitsordet 8) i fi nska. 
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Läroplanen 2004 säger att i elevbedömningen beaktas också hur eleven 
fungerar i samarbete med andra och det sägs att elevens förmåga till själv-         
värdering skall utvecklas genom att läraren leder och uppmuntrar henne eller 
honom till att bedöma sina kunskaper och sitt lärande på ett mångsidigt sätt 
(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004: 262).

2.1.2 Modersmålsinrikt ad lärokurs

Något över hälften av de elever som deltog i utvärderingen av kunskaper i 
mofi -lärokursen var fl ickor (55 %). De fl esta eleverna anger svenska som 
sitt modersmål (78 %), men ungefär var femte elev har fi nska som sitt 
modersmål (18 %). Till den språkliga identiteten är nästan samtliga elever            
tvåspråkiga (93 %) – precis enligt förväntningarna eftersom mofi -lärokursen 
är avsedd för tvåspråkiga elever. Enstaka elever anser sig vara fi nskspråkiga 
(2 %). Trots att lärokursen är avsedd för tvåspråkiga elever deltar enstaka 
svenskspråkiga elever i mofi -lärokursens undervisning (4 %). För majorite-
ten av eleverna är hemspråken både svenska och fi nska (80 %). Ungefär 
var fjärde elev anser sig använda och höra mera svenska än fi nska hemma 
(23 %), medan ungefär var femte elev använder och hör mer fi nska än svenska 
(19 %). Ungefär var tionde elev har enbart svenska som sitt hemspråk (8 %). 
Dessa elever kan tänkas ingå i den grupp elever som avses i läroplanen 2004 
med elever som fått sina praktiska kunskaper i fi nska i sin närmiljö (Grun-
derna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004: 124). Elever 
med enbart fi nska som sitt hemspråk utgör en tiondedel av eleverna i mofi -
undervisningen (11 %). 

Användningen av fi nska i olika situationer är betydligt vanligare bland mofi -
lärokursens elever än bland A-lärokursens, vilket är naturligt och stämmer 
väl överens med förväntningarna. I det följande presenteras kort resul-
tatet av de tvåspråkiga elevers användning av fi nska. Närmare varan-
nan elev talar lika mycket svenska som fi nska med familjemedlemmarna                                      
(48 %). Andelen dylika elever är en aning större än andelen sådana elever 
som anger att de använder lika mycket svenska som fi nska hemma (39 %). 
Var femte elev använder mest fi nska med sina familjemedlemmar (21 %), 
vilket är ungefär samma andel som sådana elever som har mera svenska 
än fi nska som sitt hemspråk (23 %). En dryg tiondedel talar enbart fi nska 
med familjemedlemmarna (14 %) vilket också överensstämmer ungefär med 
andelen sådana elever som anger att de har enbart fi nska som sitt hemspråk 
(11 %). Naturligt är också att de tvåspråkiga eleverna också använder fi ns-
ka med sina släktingar eller vänner till familjen: en knapp tredjedel använ-
der mest fi nska med dem (31 %) och ungefär 40 % lika mycket fi nska som 
svenska (40 %). Ungefär var tredje elev talar fi nska och svenska lika mycket 
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med sina egna vänner (33 %), var fjärde elev talar ganska sällan fi nska med 
vännerna (26 %) medan en knapp fjärdedel talar mest fi nska med sina vän-
ner (22 %). På offentliga platser talar nästan tre fjärdedelar av eleverna fi ns-
ka (73 %) och närmare två elever av tre talar fi nska i samband med sina fri-
tidsintressen (61 %). Över en tredjedel av eleverna använder lika mycket 
svenska som fi nska då de kommunicerar skriftligt (39 %), var tionde elev 
(10 %) kommunicerar skriftligt enbart på fi nska18. Trots detta använder var 
femte elev ganska sällan fi nska då de skriver e-post, traditionella brev eller 
textmeddelanden (19 %). En tredjedel läser mest böcker, tidningar m.m. på 
fi nska (33 %) och en tredjedel läser lika mycket på svenska och fi nska (34 %) 
medan en femtedel läser ganska sällan (21 %) och var tionde elev läser alltid 
böcker och tidningar på fi nska (10 %)19. Ungefär varannan elev lyssnar all-
tid på någon fi nskspråkig radiokanal (46 %), ungefär var fjärde elev mest på    
fi nska (27 %) och var tionde elev lyssnar ganska sällan på fi nskspråkiga radio-
kanaler (10 %). Ungefär var femte elev tittar ganska sällan (19 %) eller alltid 
(19 %) på fi nskspråkiga TV-program och var tredje elev tittar mest på fi nska 
TV-program (33 %). Var tredje elev i mofi -lärokursen har vitsordet 8 som sitt 
senaste vitsord i fi nska (33 %). Tabell 11 sammanfattar vitsordens andel i 
mofi -lärokursen. Sammanlagt 1068 elever angav sitt senaste vitsord i fi nska. 

Tabell 11. Fördelningen av elever enligt vitsord i den modersmålsinriktade lärokursen.

Vitsord 4 5 6 7 8 9 10

elevantal 0 19 79 229 356 296 89

%-ANDEL 0 2 7 21 33 28 8

Över två elever av tre har goda (vitsordet 8) eller bättre än goda kunskaper 
i fi nska enligt den modersmålsinriktade lärokursen (69 %). Elevernas fram-
gång i provet relateras senare i rapporten (se avsnitt 5.1 Resultat enligt vits-
ord)  till vitsordet i fi nska. Speciellt intressanta är de elever som anger vits-
ordet 8 som sitt senaste vitsord i fi nska, eftersom läroplanen 2004 i fi nska 
endast ger kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen. 

Pojkarna får lägre vitsord än fl ickorna, trots att en pojke en aning oftare 
har vitsordet 8 än en fl icka (34 % respektive 33 %) i detta sampel som 
gäller nästan hela årskursen (se avsnitt 1.1). Pojkarnas vitsordsmedeltal i                              
fi nska var 7,67 och fl ickornas medeltal var 8,33. Figur 5 visar vitsordsför-
delningen enligt kön.

18 Jämför med andelen elever med fi nska som modersmål (11 %) och med andelen elever som talar enbart fi nska med famil-
jemedlemmarna (14 %).

19 Jämför med andelen elever med fi nska som modersmål (11 %), med andelen elever som talar enbart fi nska med familje-
medlemmarna (14 %) och med andelen elever som kommunicerar skriftligt enbart på fi nska (10 %).
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Figur 5. Vitsordsfördelningen  enligt kön i den modersmålsinriktade lärokursen.

Mellan Västra Finlands och Södra Finlands län fi nns det knappt skillnader i 
vitsordsfördelningen. I bägge länen är det allmännaste vitsordet 8. 

Majoriteten av eleverna har inte alls deltagit i specialundervisning på 
grund av läs- eller skrivsvårigheter (88 %) eller fått stödundervisning 
i fi nska (95 %) under årskurserna 1–9. Var tionde elev har fått special-
undervisning under ett eller några år under den grundläggande utbild-
ningen (10 %). 

Eleverna frågades också om vart de söker i den gemensamma elevan-
tagningen efter årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Gymnasiet          
(71 %) är betydligt populärare än yrkesutbildningen (27 %) bland tvåsprå-
kiga elever. Enstaka elever anger att de söker sig till årskurs 10 i den grund-
läggande utbildningen (0,4 %). Nästan tre fjärdedelar av fl ickorna (74 %) och 
närmare två tredjedelar av pojkarna (68 %) söker till gymnasiet i den gemen-
samma elevantagningen. Yrkesutbildningen är populärare i Västra Finlands 
län är i Södra Finlands län (37 % respektive 24 %).

Eleverna tillfrågades hurdant material de anser att man har använt under 
fi nsklektionerna och i hurdan mån detta material har använts. Den skala elev-
erna kunde använda var följande: inte alls, mycket lite, i någon mån, ganska mycket 
och väldigt mycket. Ungefär en tredjedel av eleverna (31 %) anser att läroboken 
används ganska mycket i undervisningen av fi nska enligt den modersmålsin-
riktade lärokursen. Detta är ett intressant resultat med tanke på att det inte 
fi nns en egen lärobok som grundar sig på läroplanen 2004 för denna läro-
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kurs. Den enda läroboksserien som är avsedd för mofi -lärokursen är Suo-
malainen som består av sex skilda böcker. ”Varje bok tar upp skilda teman 
och där ingår också en grammatikhelhet”, sägs det på förlagets hemsida20. 
Denna läroboksserie utkom i mitten av 1990-talet och baserar sig på en för-
åldrad läroplan från 1994. I avsnitt 2.2.4 Bedömning, arbetssätt  och lärome-
del redogörs för vilka läroböcker som används i vardera lärokursen. En fem-
tedel av eleverna anger att läroboken inte används alls i mofi -undervisningen 
(20 %) medan en dryg tiondedel anger att den används väldigt mycket (14 %). 

Ordböcker är det material som används allra minst; en knapp tredjedel av    
eleverna anser att de inte används alls (31 %). Tidningar och tidskrifter samt 
datorer och internet kunde också användas mera i mofi -undervisningen; var 
femte elev anser att tidningar och tidskrifter inte används alls (20 %) och dato-
rer och internet används inte alls enligt ungefär var fjärde elev (24 %). Majorite-
ten av eleverna anser att förutom läroboken och skönlitteratur används övrigt 
material mycket lite i undervisningen (se Figur 6). Skönlitteratur används enligt 
över en tredjedel av eleverna i någon mån (39 %).

Figur 6 sammanfattar i vilken mån olika undervisningsmaterial används i 
undervisning enligt den modersmålsinriktade läroplanen.

Figur 6. Användningen av olik a undervisningsmaterial i den modersmålsinriktade lärokursen 
(%).

20  http://www.schildts.fi /laeromedel/laeromedelskatalog/ak-7–9/fi nska/306/Suomalainen [läst 19.8.2009]
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Det verkar som om skönlitteraturen vunnit lite terräng i mofi -undervis-
ningen trots att den fortfarande kanske utgör en alltför liten andel av under-
visningen. Likaså kan användningen av datorer och Internet anses spela en 
för liten roll i mofi -undervisningen. Läroplanen 2004 säger att målet för den 
modersmålsinriktade fi nskundervisningen i årskurserna 7–9 är att eleven 
lär sig att läsa längre och svårare skönlitterära texter av olika slag. Läropla-
nen nämner också användningen av datorer och Internet som ämnesom-
råde i den modersmålsinriktade lärokursen samt som ett särskilt temaom-
råde. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004: 
37–38, 125–126.)

Eleverna tillfrågades också om arbetsmetoder och inlärningssätt under 
fi nsklektionerna. Den skala eleverna kunde använda var densamma som 
tidigare och var följande: inte alls, mycket lite, i någon mån, ganska mycket, väl-
digt mycket. 

Även elever som följer mofi -läroplanen anser att de får jobba ganska mycket 
på egen hand (55 %). Eleverna upplever att de också får jobba parvis, men 
dock mindre än på egen hand: ungefär var fjärde elev anser att de jobbar 
ganska mycket parvis (23 %), medan en dryg tredjedel av eleverna anser att 
de jobbar parvis i någon mån (40 %) och mindre än en tredje elev anser att 
de jobbar parvis mycket lite (29 %). I grupper på tre till fyra elever arbetas 
det minst: endast ungefär var tionde elev anser att de jobbar ganska mycket 
i grupper (9 %). Det lärarstyrda arbetssättet på mofi -lektioner är populärt: 
hälften av eleverna anser att de arbetar ganska mycket lärarstyrt på fi nsk-
lektioner (50 %) och närmare var femte elev att de arbetar väldigt mycket 
lärarstyrt (17 %).

Kunskaperna i fi nska övas enligt de delområden som nämns i läroplanen 
2004 (skrift, hörförståelse, tal och läsförståelse). För dessa delområden fi nns 
också kriterierna för vitsordet 8. (Grunderna för läroplanen för den grund-
läggande utbildningen 2004: 126.) Kunskaperna i den modersmålsinriktade 
fi nskan inövas oftast genom skrivning: tre elever av fyra anser att de skriver 
ganska eller väldigt mycket (77 %) och var femte elev att de skriver i någon 
mån (19 %). Kunskaper i fi nska övas också utgående från tal: en dryg tred-
jedel anser att tal övas ganska mycket (37 %) och en knapp tredjedel i någon 
mån (32 %). Även läsförståelse ingår i mofi -undervisningen: en dryg tredje-
del av eleverna anser att läsförståelse ingår i någon mån (38 %) och en dryg 
fjärdedel anser att läsförståelse ingår ganska mycket i mofi -undervisningen 
(26 %). Ungefär var fjärde elev anser däremot att läsförståelse har ingått 
mycket lite i deras undervisning (25 %). Uppgifter i hörförståelse används 
mycket lite eller i någon mån, anser två tredjedelar av eleverna (68 %), och 
en knapp tiondedel anser att uppgifter i hörförståelse har ingått ganska eller 
väldigt mycket i sätten att öva kunskaper i fi nska (8 %).
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Figur 7 sammanfattar ele vernas svar på i vilken mån de olika delområdena 
övas under lektioner i modersmålsinriktad fi nska. 

Figur 7. Delområdenas andel ( %) i finskundervisningen enligt den modersmålsinriktade   
lärokursen.

Figur 7 visar att delområdena skrift och tal inövas mycket i undervisningen 
enligt den modersmålsinriktade lärokursen. Minst övas kunskaper i fi nska 
utgående från uppgifter i hörförståelse. I någon mån övas dock samtliga 
fyra delområden. 

Eleverna uppmanades också ta ställning till nio påståenden som berörde 
innehållet i studierna i fi nska i årskurs 7–9. Den skala som eleverna kunde 
använda var följande: inte alls, sällan, i någon mån, ofta och mycket ofta. Enligt 
elevsvaren har lektionerna i modersmålsinriktad fi nska i årskurserna 7–9 
också präglats av undervisning i språkkännedom, skrivövningar och genom-
gång av hemuppgifter tillsammans med hela klassen. Tre elever av fyra anger 
att språkkännedom har ingått ofta eller mycket ofta i fi nskundervisningen 
(76 %). Detta är mycket med tanke på att det är fråga om tvåspråkiga elever 
som redan har praktiska kunskaper i fi nska, det vill säga de behärskar den 
grundläggande grammatiken och har ett fungerande ordförråd. Skrivöv-
ningar ingår också ofta eller mycket ofta i varannan elevs lektion i fi nska 
(46 %). Läxorna gås igenom ofta eller mycket ofta tillsammans med hela 
klassen anser tre elever av fyra (76 %). Däremot gör eleverna inte själv-                   
värdering av sina kunskaper i fi nska, anser var tredje elev (36 %). Eleverna 
har heller knappt fått någon handledning i att ge feedback åt andra i grup-
pen (79 %). Hemuppgifterna gås i huvudsak inte igenom parvis eller i mind-
re grupp anser också tre elever av fyra (77 %).
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Figur 8 sammanfattar elevsvaren på de nio påståendena som berör stu-
dierna i fi nska i årskurs 7–9.

Figur 8. Elevernas uppfattnin g om innehållet i finskundervisningen i årskurs 7–9 enligt den 
modersmålsinriktade lärokursen (%).

Som Figur 8 visar är genomgång av hemuppgifter tillsammans med hela 
klassen, uppgifter i språkkännedom och skrivövningar det vanligaste inne-
hållet på fi nsklektionerna enligt den modersmålsinriktade lärokursen och 
enligt elevernas uppfattning.

2.1.3 Elevernas attityder till ämnet

I den enkät som samtliga elever ombads besvara ingick också femton           
attitydpåståenden. Med hjälp av dessa påståenden kartlades elevernas inställ-
ning till ämnet fi nska i årskurserna 7–9. Motsvarande påståenden användes 
också i utvärderingen av inlärningsresultat våren 2001. Då fanns sammanlagt 
tolv attitydpåståenden i elevernas förfrågan. Det fanns endast två exakt lika-
dana påståenden i enkäten 2001 och enkäten 2009. Tematiskt bildar bägge 
enkäternas påståenden tre helheter: 
• att kunna fi nska
• att behöva fi nska
• att tycka om ämnet
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Varje temahelhet bestod våren 2001 av fyra påståenden och våren 2009 av 
fem påståenden. Påståendena var gemensamma i bägge lärokurserna. 

Eleverna verkar förhålla sig positiva till behovet av kunskaper i fi nska. 
Allra positivast förhåller sig fl ickor som följer den modersmålsinriktade läro-
kursen i fi nska: medeltalet är 1,5 på skalan -2–+2. De fl ickor som följer 
A-lärokursen i fi nska förhåller sig lika positivt till behovet av kunskaper i fi n-
ska som de pojkar som följer den modersmålsinriktade lärokursen: medel-
talet är 1,3. Däremot tycker inte eleverna om fi nska. Allra minst gillar 
pojkar som följer A-lärokursen fi nska: medeltalet är -0,4. Flickorna i A-läro-
kursen och i mofi -lärokursen gillar fi nska lika lite: medeltalet är 0,2. Negati-
vast till sina egna kunskaper i fi nska förhåller sig fl ickorna i A-lärokursen: 
medeltalet är 0,04. Positivast till det egna kunnandet förhåller sig fl ickor som 
följer mofi -lärokursen: medeltalet är 0,8 vilket är nära mofi -pojkarnas attityd 
som i medeltal är 0,7. Figur 9 sammanfattar elevernas attityder.

Figur 9. Elevernas attityder  enligt kön och lärokurs.

För att få en noggrannare bild av elevernas attityder och inställningar grans-
kas i det följande procentuella andelar av de tre temahelheterna enligt läro-
kurs. 
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Att kunna fi nska
Det egna kunnandet i fi nska verkar dela åsikterna bland A-lärokursens 
elever. För var femte elev är fi nskan ett svårt ämne (20 %) och för en dryg 
femtedel (22 %) ett ganska svårt ämne i skolan (påstående a). Närmare hälf-
ten av eleverna i A-lärokursen anser dock att fi nskan är ett lätt eller ganska 
lätt ämne (48 %). Eleverna anser dock inte att det fi nns mycket som är lätt 
i ämnet fi nska: nästan två elever av tre (61 %) anser nämligen att det fi nns 
mycket som är svårt i fi nskan (påstående k). Många elever klarar dock även 
av svåra uppgifter i fi nskan bra eller ganska bra (42 %), men en knapp tredje-
del av eleverna anser att de inte klarar av svåra uppgifter i fi nska (29 %)                
– eller har ingen klar uppfattning av om de klarar av de svåra uppgif-
terna (påstående l). Nästan två elever av tre anser att det är omöjligt för dem 
att få goda resultat i fi nska (63 %) medan nästan var fjärde elev (24 %) anser 
att de är bra på fi nska (påstående c). Var tredje elev (34 %) känner sig dålig i 
fi nskan medan 43 % anser att de är bra på fi nska (påstående j). 

Elevernas åsikter om sina kunskaper i fi nska sammanfattas i procentuella 
andelar i Tabell 12. 

Tabell 12. Fördelning av elevernas uppfattningar om egna kunskaper i finska (%). 

Påståenden Skala 

-2 -1 0 1 2

Att kunna finska Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi

a) Finska är ett lätt ämne.  2 20  8  22  9  11   50  32  31  16

c) Det är omöjligt för mig att 
få goda resultat i det här 
ämnet. (x)

 5 6 10 14 9 17 18 23 58 40

j) Jag är bra på det här 
ämnet.

              
3

            
16

                  
7

                 
18

                   
19

                 
22

                
50

               
31

             
22

                               
13

k) Det finns mycket som är 
svårt i finska. (x)

                                                                                               
8

             
31

                
29

                   
30

                    
22

                 
15

                   
30

             
16

                 
12

                  
8

l) Jag klarar också av svåra 
uppgifter i finska.

                                
2

           
12

                    
8

                
17

               
20

                
29

                   
52

               
32

                
18

                  
10

  * omvänd skala21

  – 2 = jag är helt av annan åsikt -1 = jag är delvis av annan åsikt 0 = jag är osäker eller har ingen klar   
 åsikt 1 = jag är delvis av samma åsikt 2 = jag är helt av samma åsikt

21 De nekande påståendena har konverterats så att ett positivt tal alltid också uttrycker en positiv attityd (alltså -2 har  
konverterats till +2 och -1 till +1)
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Elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen anser att fi nska 
är ett lätt ämne (påstående a); 81 % av eleverna är åtminstone delvis av den 
åsikten. Eleverna verkar däremot inte vara nöjda med sina vitsord i fi nska 
(påstående j) trots att de upplever att de är bra på fi nska (påstående j): Ungefär 
tre elever av fyra (76 %) anser att det är omöjligt för dem att få goda resul-
tat i fi nska och ungefär lika många anser att de är bra på fi nska (72 %). För 
en knapp tredjedel av mofi -eleverna (30 %) fi nns det något som är svårt i 
fi nskan och för ungefär var tionde fi nns det mycket som är svårt i fi nska       
(12 %) (påstående k). För elever som följer mofi -lärokursen verkar det fi n-
nas mera som är svårt i fi nskan än för elever som följer A-lärokursen. 

Majoriteten av eleverna (70 %) upplever dock att de också klarar av svåra 
uppgifter i fi nska (påstående l). Andelen mofi -elever som upplever att de inte 
alls klarar av de svåra uppgifterna i fi nska är dock större än andelen motsva-
rande elever i A-lärokursen. 

Att behöva fi nska
Största delen av eleverna som följer A-lärokursen anser att de behöver kun-
skaper i fi nska i vardagliga situationer, i fortsatta studier och senare i arbets-
livet (påståendena b, g och m). I fortsatta studier anser ungefär var tredje elev 
(69 %) att de behöver kunskaper i fi nska, i vardagliga situationer anser 80 % 
av eleverna att de behöver fi nska och i arbetslivet anser 82 % att de behö-
ver fi nska. Kunskaper i fi nska uppfattas bland eleverna i A-lärokursen som 
viktiga (påstående o) – det anser 82 % av eleverna. Däremot anser eleverna 
att det som de hittills har lärt sig i fi nska inte motsvarar framtidens behov 
(påstående i). Det anser nästan tre elever av fyra (73 %).

Elevernas åsikter om behovet av fi nska sammanfattas i procentuella ande-
lar i Tabell 13. 
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Tabell 13. Fördelningen av eleverna s uppfattningar om behovet av finska språket (%). 

Påståenden Skala 

-2 -1 0 1 2

Att behöva finska Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi

b) Jag behöver kunskaper 
i finska i mina fortsatta 
studier.

                
1

                 
4

                  
5

                
10

               
15

                 
18

              
35

                 
33

                 
44

             
36

g) Kunskaper i finska behövs i 
vardagliga situationer.

                
1

            
3

              
1

                
6

                    
3

               
10

                  
18

                      
29

                   
77

              
52

i) I framtiden kommer jag 
egentligen inte att behöva 
det som jag hittills lärt mig 
i finska. (x)

                 
3

               
4

                
10

                   
8

                   
16

             
15

               
29

               
27

                    
42

                    
46

m) Jag tror att jag behöver 
kunskaper i finska i        
arbetslivet.

                
1

               
3

                   
2

              
4

           
6

           
11

               
19

                    
25

                         
72

                    
57

o) Enligt min åsikt är kunska-
per i finska viktiga. 

              
1

             
2

               
2

               
5

                
7

                
10

            
27

           
29

            
63

            
53

  (x) omvänd skala
  – 2 = jag är helt av annan åsikt -1 = jag är delvis av annan åsikt 0 = jag är osäker eller har ingen klar   

 åsikt 1 = jag är delvis av samma åsikt 2 = jag är helt av samma åsikt

Också de elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen i fi nska är så 
gott som övertygade om att de behöver fi nska i vardagliga situationer (77 %, 
påstående g), i sina fortsatta studier (44 %, påstående b) och i det framtida 
arbetslivet (72 %, påstående m). Däremot verkar eleverna inte vara övertygade 
om att de i framtiden behöver det som de hittills har lärt i sig i fi nska (42 %, 
påstående i). För en knapp tredjedel av eleverna fi nns det dock något de anser 
att de har behov för i framtiden (29 %, påstående i). Missnöjet med skolun-
dervisningens innehåll i fi nska verkar vara likartat i bägge lärokurserna. Kun-
skaper i fi nska är viktiga anser ungefär två elever av tre (63 %, påstående o).

Att gilla fi nska
För en knapp tredjedel av de elever som följer A-lärokursen hör fi nskan 
till favoritämnena (27 %, påstående f), uppgifterna i fi nska upplevs ofta 
åtminstone delvis som ointressanta (51 %, påstående h) och över hälften 
av eleverna gillar lektionerna i någon mån (58 %, påstående e). Finskan är 
bland de tråkiga ämnena i skolan (40 %, påstående d). Trots detta studerar 
nästan hälften av eleverna i A-lärokursen åtminstone ganska gärna fi nska                             
(47 %, påstående n), gillar ungefär var tredje elev åtminstone delvis lektio-
nerna i fi nska (34 % påstående e) och 40 % anser att fi nskan är ett trevligt 
ämne åtminstone delvis (påstående d). 
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Elevernas åsikter om att tycka om fi nska ämnet sammanfattas i procentu-
ella andelar i Tabell 14. 

Tabell 14. Fördelningen av elevernas  åsikter om att tycka om ämnet finska (%). 

Påståenden Skala 

-2 -1 0 1 2

Att tycka om finska Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi Mofi Afi

d) Finska är ett tråkigt ämne. (x)   9 14 21 26 22 20 31 27 18 13

e) Jag tycker om lektionerna i 
finska.

                
9

          
17

            
21

            
25

               
24

                      
24

                 
36

    
28

                               
10

           
6

f) Finska är ett av mina favori-
tämnen.

            
32

        
48

              
26

      
25

               
20

           
15

             
16

              
9

                
5  4

h) I allmänhet har vi intressanta 
uppgifter i finska.

             
13

                 
20

                   
27

                    
31

        
29

          
28

               
26

     
19

                  
4

            
2

n) Jag studerar gärna finska. 3 11 10 18 23 25 39 32 25 15 

  x) omvänd skala
  – 2 = jag är helt av annan åsikt -1 = jag är delvis av annan åsikt 0 = jag är osäker eller har ingen klar   

 åsikt 1 = jag är delvis av samma åsikt 2 = jag är helt av samma åsikt

Ungefär hälften av eleverna som följer den modersmålsinriktade lärokur-
sen anser att fi nskan åtminstone delvis är ett tråkigt ämne (49 %, påstående 
d) och 58 % anser att fi nskan inte ens delvis är deras favoritämne (påstående 
f). Trots detta tycker närmare hälften av eleverna åtminstone delvis om lektio-
nerna i fi nska (46 %, påstående e) och ungefär var femte elev anser att fi nskan 
hör till favoritämnena (21 %, påstående f). Två elever av tre studerar gärna eller 
ganska gärna fi nska (64 %, påstående n). Uppgifterna i fi nska är inte ens delvis 
intressanta anser 40 % av eleverna som följer den modersmålsinriktade läro-
kursen, medan en knapp tredjedel anser att uppgifterna i fi nska är åtminstone 
delvis intressanta (30 %, påstående h). Mofi -eleverna studerar fi nska något 
hellre än elever som följer A-lärokursen (påstående n).

2.2 Information från lärarna

Sammanlagt besvarade 80 lärare i fi nska den lärarenkät som ingick i utvärde-
ringen. Enkäten skickades ut till lärarna under hösten 2008 och den returne-
rades också till Utbildningsstyrelsen hösten 2008. I rapporteringen av lärar-
nas svar görs ingen skillnad enligt vilken lärokurs lärarna undervisar efter-
som antalet lärare som undervisar enbart enligt den modersmålsinriktade 
lärokursen är bara 15. 
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Majoriteten av lärarna uppgav sig vara fi losofi e kandidater eller fi losofi e 
magistrar (70 %). Ungefär var tionde lärare i fi nska hade kandidatexamen 
i humanistiska vetenskaper (13 %) och enstaka lärare uppgav sig vara kan-
didater eller magistrar i pedagogik (5 %). Största delen av lärarna i fi nska 
hade formell behörighet för undervisning i fi nska (84 %). Bland fi nsklä-
rare i årskurserna 7–9 fi nns alltså 16 % formellt obehöriga lärare, vilket är                      
mindre än andelen formellt obehöriga lärare i modersmål och litteratur där 
tre fjärdedelar är formellt behöriga – och en fjärdedel av lärarna är med 
andra ord formellt obehöriga (Silverström 2006: 44). 

Knappt var fjärde lärare hade jobbat mindre än fem år som lärare i fi nska     
(24 %) och drygt var femte lärare hade jobbat mera än fem, men mindre än 
tio år som lärare i fi nska (22 %). Däremot hade en knapp fjärdedel av lärarna 
arbetat mera än tjugo år som lärare i fi nska (24 %). Det ser ut att fi nnas mera 
fi nsklärare med relativt kort arbetserfarenhet (mindre än tio år) än lärare 
med relativt lång arbetserfarenhet (över tjugo år). Över hälften av lärarna 
uppfattar sig som tvåspråkiga (54 %), en dryg tredjedel som svenskspråkiga 
(38 %) och ungefär var tionde lärare anger sig vara fi nskspråkig (9 %). Tre 
lärare av fyra har svenska som sitt modersmål (78 %) och ungefär var femte 
lärare har fi nska som sitt modersmål (18 %). Största delen av lärarna i års-
kurs 9 undervisar fi nska enbart i åk 7–9 i den grundläggande utbildningen 
(71 %). Mera än var tionde lärare undervisar fi nska i hela den grundläggande 
utbildningen (14 %) eller både i gymnasiet och i åk 7–9 i den grundläggande 
utbildningen (15 %). Ungefär hälften av lärarna undervisade fi nska i årskurs 
922 enligt lärokursen i A-fi nska (55 %), var femte lärare enbart enligt lärokur-
sen i modersmålsinriktad fi nska (19 %) och ungefär var fjärde lärare enligt 
bägge lärokurserna (26 %). Ingen av de tillfrågade lärarna undervisade fi ns-
ka i årskurs 9 enligt lärokursen i B-fi nska. 

2.2.1 Samarbete

En dryg tredjedel av lärarna samarbetar med övriga lärare i fi nska i någon 
mån (38 %). Hälften av lärarna samarbetar ganska eller väldigt mycket med 
skolans övriga lärare i fi nska (51 %). Samarbetet med de övriga språklärarna 
sker i mindre skala än med övriga fi nsklärare. Ungefär var tredje lärare i    
fi nska anger att de samarbetar mycket lite med övriga språklärare (32 %) 
och de fl esta lärarna anser att de arbetar i någon mån med övriga språklärare 
(39 %). Samarbete med modersmålslärarna fi nns knappt; 80 % av lärarna i 
fi nska anger att de inte alls eller endast mycket lite samarbetar och planerar 
sin undervisning med modersmålslärarna. Över hälften av lärarna anger att 
deras skola eller klass inte har något samarbete med en fi nskspråkig skola 
eller klass (57 %) – positivt är att resten har dylikt samarbete (43 %).

22  Årskurs 9 under läsåret 2008–2009.
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2.2.2 Innehåll i undervisningen

Lärar na i fi nska ombads ange i vilken mån de använder olika läromedel i sin 
undervisning. Skalan som användes i frågan var följande: inte alls, mycket lite, 
i någon mån, ganska mycket och väldigt mycket. 

Majoriteten av lärarna använder läroboken ganska eller väldigt mycket på 
sina lektioner (82 %). I fi nskundervisningen enligt A-lärokursen används 
läroboken Opin av en dryg tredjedel av lärarna (36 %), läroboken Ota opiksi 
av närmare 39 % av lärarna och läroboken Suomi NYT av ungefär var tredje 
lärare (30 %). Mindre än var tionde lärare använder inte någon lärobok i    
fi nskundervisningen enligt A-lärokursen (6 %). I fi nskundervisningen enligt 
den modersmålsinriktade lärokursen är användningen av läroboken väldigt 
varierande: 15 % av lärarna använder läroboken Suomalainen23 eller anger att 
de använder annat material24. Resten använder läroböcker som är avsedda 
för fi nskundervisning enligt A-lärokursen. Majoriteten av lärarna i fi nska har 
arbetat mycket lite eller i någon mån med digitala läromedel (70 %). Sam-
arbetsformer över nätet är så gott som okända inom fi nskundervisningen; 
över två tredjedelar av lärarna har aldrig använt dem (68 %). I avsnitt 2.2.4 
Bedömning, arbetssätt och lärom edel redogörs för vilka slags läromedel 
lärarna saknar i fi nskundervisningen.

Över hälften av lärarna använder tidningar och tidskrifter, ordböcker, dato-
rer och Internet, fi lm och musik samt inspelningar i någon mån. Tidningar 
och tidskrifter samt ordböcker används ganska mycket i undervisningen av 
en dryg fjärdedel av lärarna (30 % respektive 26 %). Ungefär var femte lärare 
anger att de inte använder inspelningar och radio alls i sin undervisning (18 
%). Lika stor andel av lärarna anger att de använder radio och inspelningar 
i någon mån i undervisningen (18 %).

Figur 10 sammanfattar användningen av olika undervisningsmaterial i         
fi nskundervisningen och i vilken mån dessa används. 

23 Denna läroboksserie utkom i mitten av 1990-talet och baserar sig på en föråldrad läroplan från 1994.

24 Annat material består i detta sammanhang av läroböcker i äidinkieli (modersmål i de fi nskspråkiga skolorna). 
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Figur 10. Lärarnas svar på i vilken m ån olika material används i undervisning i finska (%).

Annat material används ganska mycket av ungefär var fjärde lärare (27 %) 
och i någon mån av ungefär var femte lärare (18 %). I detta sammanhang 
består annat material av bland annat av odefi nierade egna övningar, spel, 
muntliga övningar (dialoger, diskussioner) och inspelade TV-program (TV-
nyheter, Koulukino, Uutismixi).

Kunskaper i fi nska inövas mest utgående från läsförståelse och skrivning, 
i mindre grad utgående från tal. Hörförståelsen spelar minst roll när kun-
skaper i fi nska inövas. Figur 11 sammanfattar i procentuella andelar i vilken 
mån de olika delområdena används då kunskaper i fi nska övas. 

Figur 11. Lärarnas svar på hur kunska perna i finska övas enligt delområdena (%).
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Som Figur 11 visar är tal, skrivning o ch läsförståelse de delområden som 
används väldigt mycket av cirka var femte lärare då kunskaper i fi nska övas. 
Att hörförståelse används i mindre grad är naturligt eftersom det fi nns väl-
digt lite lämpligt material för elever i årskurserna 7–9 i grundläggande utbild-
ning25.

2.2.3 Användningen av läroplansgrunderna

Lärarna i fi nska tillfrågades också i vilken mån de använder läroplansgrun-
dernas nivåskala i sin undervisning och till vad de använder nivåskalan. Ska-
lan för dessa frågor var följande: inte alls, mycket lite, i någon mån, ganska mycket 
och väldigt mycket. Lärarna tog också ställning till hur kriterierna för vitsor-
det 8 vid slutbedömningen stämmer överens med verkligheten i fi nskunder-
visningen på skalan dåligt, någorlunda, ganska bra, bra och mycket bra. Lärarna 
besvarade också frågan om kraven i grunderna för läroplanen 2004 är allt-
för höga vad gäller de fyra delområdena26 i A-lärokursen och i den moders-
målsinriktade lärokursen i fi nska. Det är skäl att lägga märke till att största 
delen av lärarna i fi nska inte har deltagit i fortbildning som berör använd-
ningen och tillämpningen av nivåskalan i undervisningen (73 %).

Lärarna i fi nska använder kriterieskalan i någon mån i undervisningen          
(43 %). Var fjärde lärare använder den inte alls eller mycket lite (25 %). Var 
tredje lärare använder kriterieskalan ganska eller väldigt mycket (33 %).

Lärarna använder sannolikast kriterieskalan till elevbedömningen: närmare 
hälften av lärarna använder skalan ganska eller väldigt mycket till att bedöma 
elevernas kunskaper (45 %). Var fjärde lärare använder den mycket till ut-
arbetandet av prov (25 %) och ungefär var femte lärare till att välja uppgif-
ter eller texter (18 % respektive 20 %). Även ungefär var femte lärare anger 
att de använder kriterieskalan ganska eller väldigt mycket till elevernas själv-
värdering (19 %).

Figur 12 sammanfattar lärarnas användning av kriterieskalan.

25 Det fi nns ingen läromedelsanalys av de läromedel som har läroplanen 2004 som utgångspunkt. Denna slutsats baserar 
sig på lärarnas svar på frågan om vilken typ av undervisningsmaterial eller läroböcker de saknar. Dessa svar redogörs för 
i avsnitt 2.2.4 Bedömning, arbetssätt och läromedel.

26 Dessa delområden är hörförståelse, tal, läsförståelse och skrift.
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Figur 12. Lärarnas användning av krit erieskalan (%).
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Tabell 15. Lärarnas svar på om kravnivåerna är för höga (%). 

Åsikt Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning

A-fi Mofi A-fi Mofi A-fi Mofi A-fi Mofi

helt av annan åsikt 23 % 43 % 26 % 41 % 23 % 38 % 20 % 29 %

delvis av annan åsikt 39 % 48 % 38 % 41 % 42 % 48 % 41 % 55 %

delvis av samma åsikt 27 % 10 % 23 % 17 % 26 % 12 % 26 % 14 %

helt av samma åsikt 11 % 0 % 14 % 2 % 9 % 2 % 14 % 2 %

För den modersmålsinriktade lärokursens del verkar kravnivåerna inte vara 
för höga enligt lärarna. För A-lärokursens del är lärarnas uppfattningar mera 
spridda: majoriteten verkar anse att kravnivåerna inte är för höga. Var tionde 
lärare anser dock att kraven är för höga inom samtliga fyra delområden och 
ungefär var fjärde lärare anser att kraven delvis är för höga.27

Lärarna i fi nska har inte fått tillräckligt med fortbildning som berör använd-
ningen och tillämpningen av nivåskalan i undervisningen. Ungefär tre lärare 
av fyra anger att de inte har deltagit i dylik fortbildning (73 %).

2.2.4 Bedömning, arbetssätt och läromedel

  Lärarna tillfrågades också på vad elevernas avgångsvitsord baserar sig på. 
Lärarna uppskattade hur stor procentuell andel hörförståelse, tal, läsförstå-
else, skrivning, arbete och annat som läraren själv nämnde utgör vid slutbe-
dömningen av elevens kunskaper i fi nska. Dessutom skulle lärarna välja sex 
arbetssätt av 17 uppräknade som de anser att de använder oftast i sin under-
visning28. Efter att ha valt de sex arbetssätten skulle dessa placeras i rang-
ordning enligt skalan 1 = mest använt arbetssätt – 6 = minst använt arbets-
sätt. Lärarenkäten avslutade med tre frågor som gällde läromedlen i fi nska. 

Skrivningen verkar spela en betydande roll vid slutbedömningen av kunska-
per i fi nska. Närmare tre lärare av fyra anger att skrivningen har 20–30 pro-
cents andel i slutbedömningen. Hörförståelsen verkar ha en mindre bety-
delse i slutbedömningen av elevers kunskaper i fi nska. Då läroplanen för-
utsätter att slutbedömningen baserar sig på läs- och hörförståelse, skrivning 
och tal borde det också ses till att dylikt bedömnings- och testmaterial fi nns 
till lärarnas förfogande. 

27 Det är skäl att lägga märke till att i frågan relaterades kravnivåerna inte till vitsordet 8 samt att lärarna i fi nska knappt har 
fått fortbildning i att tolka kravnivåerna. 

28 Resultaten av denna fråga är något svårtolkade eftersom den har besvarats felaktigt i många fall. Fullständigt rätt på frågan 
svarade 47 lärare av 80, nästan rätt svarade 13 lärare av 80. Dessa tretton hade nog valt de sex arbetssätt som de använder 
mest men inte rangordnat dessa enligt skalan 1–6. Tre lärare hade svarat på frågan bara delvis. 14 lärare hade inte valt de 
sex viktigaste arbetssätten utan valt samtliga sjutton och kryssat för enligt skalan 1–6 i vilken mån de använder samtliga 
sjutton arbetssätt. En lärare hade låtit bli att svara på frågan. 
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Tabell 16 sammanfattar i procentuella andelar lärarnas svar på vad elevernas 
avgångsvitsord baserar sig på. 

Tabell 16. Lärarnas svar på vad elevernas  avgångsvitsord baserar sig på (%).

Procentandel av 
slutbedömningen

Hörförståelse Tal Läsförståelse Skrivning Arbete Annat

5 10 6 9 4 3 13

10 35 26 18 4 31 42

15 12 8 6 1 12 0

20 36 39 45 36 28 21

25 4 6 11 11 8 4

30 1 11 7 23 8 4

35 X X 3 3 X x

40 X 3 1 7 8 13

45 X X X 1 X X

50 X X X 7 2 4

60 X X X X X X

70 1 X X X 2 X

80 X 1 1 3 X X

Enstaka lärare grundar sin slutbedömning av elevens kunskaper i fi nska näs-
tan enbart på skrivning, arbete eller annat som oftast i lärarsvaren motsvarar 
timaktivitet, fl it och attityd samt språkkännedom och kursspecifi ka kunska-
per. Över hälften av lärarna (57 %) låter elevens kunskaper i hörförståelse 
ha en mindre roll än en femtedel (mindre än 20 %) i slutbedömningen. En 
dryg tredjedel av lärarna (36 %) låter dock elevens kunskaper i hörförståelse 
väga en femtedel vid slutbedömningen (20 %). Elevens muntliga kunska-
per väger en femtedel (20 %) vid slutbedömningen för en dryg tredjedel av 
lärarna (39 %). För 40 % av lärarna väger elevens muntliga kunskaper mindre 
än en femtedel vid slutbedömningen. Var femte lärare (20 %) låter elevens 
muntliga kunskaper påverka en fjärdedel eller mera i slutbedömningen av 
elevers kunskaper i fi nska. Elevens kunskaper i läsförståelse påverkar för 
majoriteten av lärare (78 %) mindre än en femtedel i slutbedömningen. En 
dryg femtedel av lärarna (23 %) låter elevens kunskaper i läsförståelse väga 
minst en fjärdedel vid slutbedömningen. Elevens kunskaper i skrift väger för 
majoriteten av lärarna (55 %) åtminstone en fjärdedel vid slutbedömningen. 
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För 45 % av lärarna väger elevens kunskaper i skrift en femtedel eller min-
dre än en femtedel vid slutbedömningen. Elevens aktivitet, arbete under 
lektionerna och hemma väger för nästan hälften av lärarna (45 %) mindre 
än en femtedel och för majoriteten av lärarna (56 %) en femtedel eller mera.

Enstaka lärare verkade ha svårt att göra skillnad mellan dessa faktorer efter-
som faktorerna överlappar varandra. En del lärare anger att de baserar sin 
slutbedömning enbart på prov och förhör (antagligen skriftliga ord- och 
grammatikprov) samt timaktivitet. Samtidigt styr läroplanen till att använda 
delområdena skrift, tal, hör- och läsförståelse som grund för slutbedöm-
ningen. Det gäller för lärarna att själva vara medvetna om vad de bedömer 
och hur de bedömer elevernas kunskaper i samtliga fyra delområden om 
slutbedömningen baserar sig på något annat än vad läroplanen säger. 

Frågan som gällde lärarnas arbetssätt verkade vara svår att svara på: många 
erkände att de hade läst instruktionen slarvigt och svarat felaktigt av den 
anledningen. Dessutom påpekade många att det var omöjligt att prioritera 
olika arbetssätt eftersom de är beroende av undervisningskontexten29. 

Fullständigt rätt i frågan svarade 47 av 80 lärare. Inledningsvis redogörs för 
dessa svar. Därefter redogörs för de tretton svar som ger information om 
arbetssätten men inte för i vilken mån de används. Avslutningsvis redogörs 
för lärarnas svar på frågan om vilka andra arbetssätt som är utmärkande 
för deras undervisning i fi nska. I frågan uppräknade arbetssätt utgör natur-
ligtvis inte en uttömmande lista över arbetssätt som används i språkunder-   
visningen. Lärarnas svar ger dock en antydan om arbetssätten i fi nskunder-
visningen.

På basen av fi nsklärarnas svar använder de mest skriftliga strukturövningar 
i sin undervisning; var tredje lärare (34 %) anger att det arbetssättet används 
mest i fi nskundervisningen av de sex uppräknade arbetssätten. Lärarledd 
genomgång av skriftliga uppgifter är det näst mest (nummer 2 på skalan) 
använda arbetssättet i fi nskundervisningen; var femte lärare (19 %) place-
rar detta arbetssätt som tvåa av de sex arbetssätten. Tredje oftast presente-
rar lärarna grammatik för eleverna, det uppger en knapp tredjedel av lärarna     
(30 %). Muntliga uppgifter kommer som de två arbetssätt som används minst 
i fi nskundervisningen; var tionde lärare tillämpar minst texterna muntligt              
(11 %) – men nog också mest (11 %). Gruppdiskussioner används näst säl-
lan i fi nskundervisningen enligt en knapp femtedel av lärarna (17 %). Tabell 
17 sammanfattar lärarnas svar på frågan om arbetssätt. Siffrorna anger den 
procentuella andelen av 47 lärare. 

29 En bra kommentar var att de olika arbetssätten borde ha ordnats enligt läs- och hörförståelse, tal och skrivning. Det kunde 
dock ha varit svårt att gruppera de olika arbetssätten under ett delområde eftersom de många gånger överlappar varan-
dra. Denna fråga var gemensam med lärarenkäten i utvärderingen av kunskaper i ruotsi enligt B-lärokursen (svenska i de 
fi nskspråkiga skolorna).
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Tabell 17. Sex arbetssätt som används mest i  finskundervisningen enligt lärarna (%). 

Arbetssätt Mest   
använt 1 

                   
2

                   
3

                    
4

                      
5

Minst      
använt 6 

skriftlig strukturövning 34 21 17 11 0 6

lärarledd genomgång av 
skriftliga uppgifter

              
11

                 
19

               
11

               
17

               
13

                  
13

läraren presenterar 
grammatik

                  
2

               
11

               
30

                 
9

                
21

                      
13

högläsning i tur och 
ordning

                
11

                  
4

                 
13

                   
23

                  
11

                     
0

elevens fria dialoger 
eller gruppdiskussioner

                 
4

                 
6

                   
6

                
6

                   
17

                         
4

att tillämpa en text 
muntligt

                 
11

                  
0

              
4

                
4

                       
2

                      
11

Som Tabell 17 visar använder en dryg femtedel (21 %) av lärarna näst oftast 
(nummer 2 på skalan) och en knapp femtedel av lärarna (17 %) tredje oftast 
(nummer 3 på skalan) skriftlig strukturövning. För en femtedel av lärarna   
(21 %) är lärarledd presentation av grammatik den näst minst använda 
arbetsformen (nummer 5 på skalan). En dryg tiondedel av lärarna använder 
minst lärarledd presentation av grammatik (13 %) eller lärarledd genomgång 
av skriftliga uppgifter (13 %) som arbetssätt i fi nskundervisningen. 

I det följande redogörs för de tretton lärarnas svar som hade valt sex arbets-
sätt men inte rangordnat dem enligt skalan. Majoriteten nämner en skrift-
lig strukturövning som ett viktigt arbetssätt (elva lärare). Även det att lära-
ren presenterar grammatik nämns ofta (tio lärare). Ett muntligt arbetssätt 
nämns också rätt så ofta; lärarna anger att två elever av tre får återberätta en 
text muntligt (nio lärare). Många lärare nämner också högläsning i tur och 
ordning samt parvis och lärarledd genomgång av skriftliga uppgifter som 
arbetssätt (åtta lärare).

Avslutningsvis redogörs för lärarnas svar på frågan om vilken typ av under-
visningsmaterial eller läroböcker de saknar och kunde tänka sig att använda 
i fi nskundervisningen. Helt klart är att den modersmålsinriktade lärokursen 
bör få ett eget läromedel, eventuellt en egen lärobok. Den slutsatsen kan 
man dra av lärarsvaren: sammanlagt 17 lärare som undervisar enligt den 
modersmålsinriktade lärokursen efterlyste dylikt material30. Även lärarhand-
ledningar saknas, vilket kunde vara en möjlig lösning speciellt i undervis-
ningen enligt den modersmålsinriktade lärokursen. Den lärokursen saknar 
nämligen didaktisk diskussion. Åtta lärare saknar lärarhandledningar i fi nska. 

30 5 lärare av 80 anger att de undervisar enbart enligt den modersmålsinriktade lärokursen.
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För nivåplacerade uppgifter i läs- och hörförståelse fi nns det också behov. 
Sammanlagt 21 gånger nämns behovet av uppgifter i hörförståelse och 12 
gånger uppgifter i läsförståelse. Kommunikativa uppgifter i muntlig framställ-
ning nämns också i många svar (16 lärare nämner). Att utarbeta dessa uppgif-
ter i digital form vore en fungerande lösning. Ljudmaterial av olika slag sak-
nas också (8 lärare nämner). De läroböcker som fi nns på marknaden för till-
fället tillfredsställer inte samtliga lärare. Lärarna saknar läroböcker med korta, 
lättlästa och aktuella texter som lämpar sig för och intresserar åldersgrup-
pen i årskurs 7–9. Dagens läroböcker verkar vara olämpliga för de ensprå-
kigt svenska eleverna eftersom ett tiotal lärare saknar sådana läroböcker. Även 
skönlitteraturbaserade och tematiskt uppbyggda läromedel saknas. En lärare 
nämner i sitt svar kreativa läromedel, det vill säga läromedel som styr eleven 
(och läraren) att använda olika didaktiska sätt i fi nskundervisningen31. Det 
verkar som om lärarna i fi nska saknar en didaktisk lärarhandledning för fi n-
skundervisningen utöver att läromedel saknas totalt i den modersmålsinrik-
tade lärokursen samt att det knappt fi nns uppgifter i läs- och hörförståelse 
på olika nivåer. Sjutton lärare av 80 besvarade inte frågan. 

2.2.5 Åsikter om utvärderingen

Lärarna hade mö jlighet att ge synpunkter på utvärderingen genom en 
responsblankett. I den ingick fem frågor. Lärarna tog ställning till hur väl 
provuppgifterna motsvarade läroplansgrunderna, hur lämplig svårighetsgra-
den i det skriftliga provet var, hur lätt eller svårt det skriftliga provet i sin hel-
het var för niorna och hur lätt eller svårt det muntliga provet var för niorna. 
Dessutom kunde lärarna ge synpunkter på och kommentera provet fritt. 

Över hälften av lärarna i fi nska enligt A-lärokursen anger att provuppgif-
terna i det skriftliga provet motsvarade målen i läroplansgrunderna väl                 
(57 %) och 40 % anger att de skriftliga provuppgifterna motsvarade läro-
plansgrunderna i någon mån. De skriftliga uppgifterna i den modersmålsin-
riktade lärokursens prov motsvarade läroplansgrunderna väl enligt tre lärare 
av fyra (75 %) och ungefär var femte lärare ansåg att de i någon mån mot-
svarade läroplansgrunderna (22 %). 

Hälften av lärarna i A-fi nska anser att det skriftliga provets svårighetsgrad 
var lämplig. Var femte lärare anger att provet svårighetsgrad var mycket 
olämplig eller olämplig för eleverna i årskurs 9. Majoriteten av lärarna                                    
(70 %) som undervisar enligt den modersmålsinriktade lärokursen anger att 
det skriftliga provets svårighetsgrad var lämplig för eleverna i årskurs 9. Unge-
fär var tionde lärare som undervisar enligt den modersmålsinriktade lärokur-
sen ansåg dock att det skriftliga provets svårighetsgrad var olämplig (12 %). 

31  Sådana kunde vara till exempel elaborering, tankekartor, problembaserad undervisning och drama.
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I sin helhet var det skriftliga provet för elever som följer A-lärokursen enligt 
nästan hälften av lärarna varken lätt eller svårt (47 %). Många ansåg dock 
att det var svårt (42 %). Majoriteten av de lärarna som undervisar enligt den 
modersmålsinriktade lärokursen anser att det skriftliga provet varken var lätt 
eller svårt för eleverna (70 %). Var tredje lärare som undervisar enligt den 
modersmålsinriktade lärokursen ansåg dock att det skriftliga provet var för 
svårt för eleverna i årskurs 9.

I det muntliga provet deltog endast elever som följer A-lärokursen i fi nsk-
undervisningen. Majoriteten av lärarna ansåg att provet i muntlig framställ-
ning varken var lätt eller svårt för eleverna. Enligt var femte lärare var det 
muntliga provet svårt och enligt ungefär var tionde lärare mycket svårt (8 %). 

De övriga kommentarerna berörde mest arbetsbördan som utvärderingen 
förde med sig. En lärare uppskattade att arbetsbördan motsvarade 20 tim-
mar. Ersättning för detta extra arbete efterlystes. Många upplevde det frust-
rerande att överföra elevernas resultat till den optiska blanketten som ansågs 
vara oklar. Oklarheten beror högst sannolikt på att blanketten var så full-
packad som bara var möjligt. Även bedömningsanvisningarna verkade vara 
problematiska att följa. Anvisningarna innehöll också lapsusar vilket irrite-
rade fl era lärare. Enstaka lapsusar är dessvärre nästan omöjliga att undvika, 
men de påverkar knappast resultatet av hela utvärderingen. Några lärare 
påpekade att detta utvärderingsmaterial testar slutledningsförmåga, snabb-
het och logiskt tänkande – och i lägre grad kunskaper i fi nska. 

Enstaka uppgifterna kommenterades av var fjärde lärare. I Tabell 18 fi nns 
några kommentarer samlade. Svar på en del av kommentarerna fi nns att läsa 
i avsnitt 1.3 Uppgifter.
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Tabell 18. Lärarnas kommentarer till provet.

Skriftliga provet "flera elever led av tidspress"
 "för sträng bedömning"
 "de flesta eleverna ansåg att provet var helt ok"
 "textinnehållet till vissa delar väldigt olämpligt för 15-åringar"
 "provets uppbyggnad var konstig"
 "provet var mångsidigt"
 "en lärorik upplevelse för eleverna"

"provet var helt ok, men bedömningen var missvisande"
     hörförståelse "var bäst"
 "svarstiden var alldels för kort"
 "eleverna borde ha getts möjlighet att lyssna två gånger alla delar"

"innehöll för mycket detaljer"
     läsförståelse "alltför svår (ord och innehåll) "

"motsvarade inte läromedlens innehåll"
     strukturdelen "var rätt misslyckad"
 "textinnehållet alldeles för svårt, därmed inte ett strukturtest"
 "för sträng bedömning, när stavfel ger 0 poäng"
 "var på gymnasienivå"

"var kort och bristfällig"

Muntliga provet "15 minuter räckte inte som förberedelsetid"
 "var ok och trevligt fastän svårt att utföra"
 "arrangemangen var svåra och krävde massor av tid"
 "teman var lyckade"
 "var svårt att bedöma"

Skrivuppgiften väckte också frågor. Främst kommenterades och frågades 
varför läs- och skrivsvårigheter samt användningen av talspråk inte togs i 
beaktande. Läs- och skrivsvårigheterna påverkar främst rättskrivningen av 
ord, inte i samma mån bland annat innehållet, kommunikationen och sti-
len i texten. Bedömningen av uppsatser med kommunikativt innehåll och 
kommunikativ funktion bygger inte enbart på rättskrivningen. Talspråk kan 
användas i en kontext där det är naturligt, såsom i ett e-postmeddelande 
mellan två jämnåriga ungdomar. Däremot är talspråk inte det bästa alterna-
tivet i en insändare. 

Figur 13 sammanfattar lärarnas kommentarer32. 

32  Denna analys av lärarsvaren har gjorts av Hannu-Pekka Lappalainen vid Utbildningsstyrelsen.
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Figur 13. Lärarnas kommentarer till utvärderings materialet (%).

Sammanlagt gav 28 lärare feedback på provet i A-lärokursen, 14 lärare på 
provet i modersmålsinriktad fi nska och 14 blanketter lämnades in utan 
övriga kommentarer. Sammanlagt returnerades 54 blanketter. 

2.3 Information från rektorerna

Rektorerna besvarade också frågor som gällde undervisningen i fi nska och 
övriga administrativa uppgifter som berör skolan. För utvärderingens del 
var de tjugo första frågorna relevanta. De övriga frågorna gällde informa-
tion som Utbildningsstyrelsenss svenska avdelning var intresserad av. Denna 
information som berör läroplansgrunderna från 2004 och skolans läroplan, 
kriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen, timfördelningen och resurs-
erna samt språkprogrammet rapporteras inte i denna publikation. Rekto-
rer från samtliga 40 skolor som ingick i utvärderingen returnerade blanket-
ten. Resultaten av rektorsenkäten presenteras i antalet skolor, inte i procen-
tuella andelar. 

I 32 skolor undervisas fi nska enligt bägge lärokurserna i årskurs 7–9. I års-
kurs 9 fanns det under läsåret 2008–2009 i genomsnitt 16 elever i under-
visningsgrupper som följer A-lärokursen och i genomsnitt 14 elever i de 
grupper som följer den modersmålsinriktade lärokursen. Antalet elever i 
undervisningsgruppen varierade mellan 11 och 40 elever i A-fi nskan och i 
den modersmålsinriktade fi nskan mellan 11 och 25 elever. Undervisnings- 
gruppernas storlek har minskat något under de gångna åren; i utvärde-
ringen våren 2001 var den genomsnittliga gruppstorleken i fi nska 17,5 elever                 
(Toropainen 2002: 36). I modersmålsundervisningen är det genomsnittliga 
antalet 18 elever i gruppen (Silverström 2006: 48). I tolv skolor är undervis-
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provet i sin helhet, uppgifter och deras kravnivå
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bedömningsanvisningarna och elevblanketten

arbetsbördan
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ningen inte periodiserad, i tolv skolor är den uppdelad i tre perioder och i 
sexton skolor är undervisningen uppdelad i fem eller sex perioder. I de fl esta 
skolorna undervisas fi nska enligt A-lärokursen varje vecka i samtliga tre års-
kurser enligt följande:

 årskurs 7 2 undervisningstimmar i veckan i 22 skolor
 årskurs 8 3 undervisningstimmar i veckan i 32 skolor
 årskurs 9 3 undervisningstimmar i veckan i 29 skolor

Motsvarande gäller också för undervisningen enligt den modersmålsinrik-
tade lärokursen. I 29 skolor har det införskaffats annat material än läro-
böcker för undervisningen i fi nska. Skolorna har skaffat bland annat ord-
böcker, skönlitteratur, tidningar och tidskrifter, fi lmer, CD-skivor och spel. 

Grupperna i den modersmålsinriktade undervisningen sätts ihop på basen 
av val i årskurs 1–6 i den grundläggande utbildningen, vårdnadshavarens 
val av lärokurs, hemspråk eller en test i årskurs 6 eller årskurs 7. Det samma 
gäller även för hur undervisningsgrupperna sätts ihop för A-lärokursens 
del. Lärokursvalen verkar vara ganska lyckade eftersom det inte har upp-
stått prob-lem i valet eller i bytet av lärokurs i 25 skolor av de 32 skolorna 
som erbjuder undervisning i modersmålsinriktad fi nska. I sju skolor har 
elever från den modersmålsinriktade lärokursen bytt till A-lärokursen. Oftast 
har elevernas kunskaper i fi nska inte räckt till för det som förutsätts i den 
modersmålsinriktade lärokursen, men i enstaka fall har eleverna tagit initia-
tiv till bytet till en ”lättare” lärokurs för att få högre vitsord (vilket inte har 
godkänts som motivering till byte av lärokurs). I slutbedömningen av den 
modersmålsinriktade lärokursen har det inte uppstått problem i någon av 
de 32 skolorna som erbjuder undervisning i fi nska enligt den modersmåls-
inriktade lärokursen. 

I 27 skolor undervisades fi nska under läsåret 2008–2009 av tre eller färre 
lärare och i tretton skolor undervisas fi nska av fyra eller fl era lärare. I sju 
skolor fanns det bara en lärare i fi nska under läsåret 2008–2009. Läro-              
planen i fi nska är uppdelad i kurser i 29 skolor. Då var det endast fem sko-
lor som angav att läroplanen i fi nska är uppdelad i kurser (Toropainen 2002: 
36). Fyra elever i årskurs 9 var befriade från undervisningen i fi nska under 
läsåret 2008–2009 i de 40 skolor som deltog i utvärderingen. 

I medeltal har man givit 15,2 timmar stödundervisning i fi nska i årskurs 7–9 
under läsåret 2007–2008. Antalet timmar för stödundervisning i fi nska vari-
erade mellan 0 och 80 timmar. Specialundervisning i fi nska har eleverna i års-
kurs 9 under läsåret 2008–2009 fått i 17 skolor ofta och i 13 skolor ibland. 
Samarbete med en fi nskspråkig skola bedrivs i 22 skolor och i fyra skolor 
erbjuds klubbar eller annat slags frivillig verksamhet utanför schemat i eller 
på fi nska. 



67

3 RESULTATENS RELEVANS OCH TILLFÖRLITLIGHET

3.1  Validi tet och reliabilitet

I detta kapitel behandlas aspekter som är viktiga med tanke på resultatens 
relevans och tillförlitlighet. En sådan aspekt är till exempel att de som utar-
betat uppgifterna ansågs ha en tillräcklig erfarenhet av att konstruera upp-
gifterna. Förslagen till uppgifterna konstruerades av lärare i fi nska i årskur-
serna 7–9. Lärarna representerade skolor i olika regioner i Svenskfi nland33. 
Uppgifterna konstruerades utgående från läroplansgrundernas mål för års-
kurserna 7–9 så att samtliga uppgifter skulle kunna föras tillbaka på något 
av målen i läroplansgrunderna. Under utvärderingens gång anlitades några 
erfarna sakkunniga från den grupp som drog upp riktlinjerna för utvärde-
ringen av ruotsi (läroämnet svenska i de fi nskspråkiga skolorna) eftersom kraven 
för genomförandet av utvärderingen blev större än vad man kan förutsätta 
av lärarna i fi nska i årskurserna 7–9. 

Förhandstestningen av uppgifterna genomfördes i testskolor som represente-
rade olika regioner och kommuntyper. Elevsvaren från testomgången använ-
des vid fi nslipningen av bedömningskriterierna och som modellsvar i dessa 
kriterier för det slutgiltiga provet. I samband med det egentliga provet kunde 
lärarna kontakta fi nskämnets sakkunniga per e-post för att diskutera bedöm-
ningen av enskilda elevers svar.

Efter att provet hållits fi ck fi nsklärarna ta ställning till hur väl provupp-
gifterna motsvarade målen i läroplansgrunderna. Över hälften av lärarna i   
fi nska enligt A-lärokursen angav att provuppgifterna i det skriftliga provet 
väl motsvarade målen i läroplansgrunderna (57 %) och hälften av lärarna i 
A-fi nska ansåg att det skriftliga provets svårighetsgrad var lämplig. De skrift-
liga uppgifterna i den modersmålsinriktade lärokursens prov motsvarade 
läroplansgrunderna väl enligt tre lärare av fyra (75 %). Majoriteten av lärarna 
(70 %) som undervisar enligt mofi -lärokursen angav att det skriftliga provets 
svårighetsgrad var lämplig för eleverna i årskurs 9. I det muntliga provet del-
tog endast elever som följer A-lärokursen i fi nskundervisningen. Majoriteten 
av lärarna ansåg att provet i muntlig framställning varken var lätt eller svårt. 

Utvärderingsmaterialet bestod av olika slags uppgifter i receptiv språk-    
kunskap och i produktiv kunskap. Antalet uppgifter och uppgiftstyperna i 
den receptiva språkkunskapens delområden sammanfattas i Tabell 19. Upp-
gifterna har karaktäriserats som fl ervalsuppgift, produktiv uppgift eller kom-
binationsuppgift. Med produktiv uppgift avses en uppgift där eleven produ-
cerar sitt svar själv, dessa uppgifter kallas även för öppna frågor. I en kom-

33  Två av lärarna var från Österbotten och två från Södra Finland.
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binationsuppgift kombinerar eleven en fråga med ett korrekt svar. Antalet 
svarsalternativ är fl era än antalet frågor enligt en etablerad princip i prov-
konstruktion. 

Reliabiliteten i provet påvisades genom beräkning av uppgifternas inbör-
des homogenitet som beskrivs med hjälp av Cronbachs alfa. I Tabell 19 
anges också delområdenas reliabilite t med hjälp av reliabilitetskoeffi cien-
ten Cronbachs alfa. 

Tabell 19. En översikt av uppgifterna och delomr ådena i receptiv språkkunskap enligt lärokurs 
samt delområdenas reliabilitet. 

A-lärokurs
delområde antalet frågor frågetyp antalet ankarfrågor Cronbachs alfa reliabilitet

hörförståelse 12 flerval 5 0,86 god reliabilitet

6 produktiva 0

läsförståelse 6 kombinat 6 0,85 god reliabilitet

8 flerval 1

5 produktiva 2

språkkännedom 10 flerval 0 0,84 god reliabilitet

5 produktiva 5

receptiv              
språkkunskap

30 flerval 6 0,94 hög reliabilitet

16 produktiva 2

6 kombinat 6

Mofi-lärokurs

delområde antalet frågor frågetyp antalet ankarfrågor Cronbachs alfa reliabilitet

hörförståelse 9 flerval 5 0,59 svag reliabilitet

3 produktiva 0

läsförståelse 6 kombinat 6 0,74 tillfredsställande 
reliabilitet9 produktiva 0

4 flerval 4 *

språkkännedom 16 produktiva 7 0,71 tillfredsställande 
reliabilitet5 flerval   5 **

receptiv              
språkkunskap

18 flerval 14 0,85 god reliabilitet

28 produktiva 7

6 kombinat 6

*34, **35 

34 Ankarfrågor till utvärderingsmaterialet i äidinkieli år 1999 (läroämnet modersmål i de fi nska skolorna) 
35 Ankarfrågor till utvärderingsmaterialet i äidinkieli år 1999 (läroämnet modersmål i de fi nska skolorna)
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Som Tabell 19 visar fungerade A-lärokursens material i receptiv språk-     
kunskap bättre än motsvarade material för mofi -lärokursen. Samtliga del-
områden i den receptiva språkkunskapens del i A-lärokursens prov hade 
god reliabilitet, vilket betyder att uppgifterna i delområdena klarade av att 
skilja åt elevernas kunskaper i fi nska på ett trovärdigt sätt. Utvärderings-
materialet för receptiv språkkunskap i A-lärokursen hade hög reliabilitet och 
utvärderingsmaterialet för receptiv språkkunskap god reliabilitet. Delområ-
det hörförståelse i den modersmålsinriktade lärokursens prov hade däremot 
endast svag reliabilitet. De uppgifter som ingick i delområdet klarade inte 
av att på ett helt acceptabelt sätt skilja åt elevernas kunskaper i hörförstå-
else. Antagligen var uppgifterna i delområdet hörförståelse för lätta för de 
tvåspråkiga eleverna. Delområdena läsförståelse och språkkännedom hade 
tillfredsställande reliabilitet; med hjälp av uppgifterna klarade man av att i 
någon mån skilja åt elevernas kunskaper. 

För att man skall kunna tillämpa europeiska referensramens färdighets-  
nivåer vid resultatbeskrivningen måste reliabiliteten vara på hög nivå. Först 
då reliabilitetskoeffi cienten är 0,61 kan man statistiskt tillförlitligt använda två 
nivåer, för tre nivåer behövs en reliabilitet på 0,80, för fyra nivåer bör relia-
biliteten stiga till 0,88, för att kunna pålitligt använda fem nivåer i resultat-
beskrivningen skall reliabiliteten vara 0,92 och för sex olika nivåer behövs 
en relia-bilitet på 0,95. (Kaftandjieva 2004: 22.) Detta visar hur krävande det 
är att utarbeta ett prov som mäter samtliga delområden så att resultatet kan 
anges i färdighetsnivåer. Av korrelationskoeffi cienterna i Tabell 19 framgår 
det tydligt att i A-lärokursens prov skulle man inte ha kunnat urskilja mera 
än tre färdighetsnivåer i materialet och i mofi -lärokursens prov med nöd och 
näppe två nivåer. Denna problematik diskuteras vidare i kapitel 7. 

I rapporteringen av inlärningsresul tat i fi nska har traditionella analysmeto-
der tillämpats. I stället för summapoäng i olika delområden har relativa ande-
lar rätta svar använts, eftersom varje delområde gav olika antal maximipo-
äng. Att rapportera resultaten enligt andelen rätta svar möjliggör en inbör-
des jämförelse av elevernas resultat. I samband med att resultaten har jäm-
förts har också signifi kanstest gjorts för att säkerställa att eventuella skillna-
der kan anses ha uppkommit av andra orsaker än slumpen. Övriga analyser 
som använts är korrelationsanalyser. Attitydpåståendena har komprimerats 
till större helheter med hjälp av faktoranalys. 
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Den grundläggande ramen för utvärderingarna i fi nska år 2009 och 2001 är 
liknande, men de specifi ka kontexterna och förhållandena som präglar de 
enskilda provtillfällena är inte fullständigt identiska. Av denna anledning kan 
resultat som jämförs ställvis vara påverkade av kontextberoende faktorer. 

3.2 Kontrollbedömning

Efter utvärderingen kontrollb  edömdes elevsvar av oberoende bedömare 
under sommaren och hösten 2009. En del av svaren kontrollbedömdes 
två gånger på grund av att variationen mellan lärarnas bedömning och den       
första kontrollbedömningen var ganska stor (jfr avsnitt 1.3 Uppgifter). 

Av så kallade produktiva svar-uppgifter i hörförståelse, läsförståelse och 
språkkännedom kontrollbedömdes 240 elever svar i A-lärokursen och 120 
elevers svar i den modersmålsinriktade lärokursen. Kontrollbedömningens 
resultat visar att lärarna i A-lärokursen i genomsnitt gett fyra poäng mera 
än kontrollbedömaren. Det betyder att antingen har lärarna något lättare 
gett poäng för svaren eller att kontrollbedömaren varit något strängare i sin 
bedömning. Skillnaden mellan läraren och kontrollbedömaren är statistiskt 
signifi kant (sig. 0,000) trots att korrelationen mellan lärarna och kontroll-
bedömaren är hög (0,898). Att korrelationen är hög visar att både läraren 
och kontrollbedömaren har varit i stort sett konsekventa i att ge poäng för      
felaktiga svar och fl era poäng för korrekta svar. I mofi -lärokursen var lärarna 
och kontrollbedömaren mera av samma åsikt: skillnaden mellan lärarna och 
kontrollbedömaren är i genomsnitt 0,7 poäng. Skillnaden är statistiskt signi-
fi kant (sig. 0,000), med andra ord är skillnaden inte bara slumpmässig, och 
korrelationen mellan läraren och kontrollbedömaren är hög (0,898). Även i 
kontrollbedömningen av den modersmålsinriktade lärokursens produktiva 
svaruppgifter har läraren och kontrollbedömaren gett få poäng för felaktiga 
svar och fl era poäng för korrekta svar. 

Kontrollbedömningen av uppgifterna i delområdet skrift genomfördes för 
en del av materialet två gånger. Först kontrollbedömdes 150 av A-lärokur-
sens elevtexter. Mellan lärarens bedömning och kontrollbedömarens resul-
tat fi nns ingen skillnad, båda når upp till nivå A2.1 som är den genomsnitt-
liga nivån i A-lärokursen. Korrelationen är ganska hög (0,779) som tyder på 
att båda lärarna och kontrollbedömaren har varit i stort sett konsekventa 
vid bedömningen av svaga texter och goda texter. Av de 150 texterna kont-
rollbedömdes 55 texter i A-lärokursen två gånger. Lärarens och kontroll-                
bedömarnas resultat i den andra omgången skiljer sig en färdighetsnivå, så att 
den genomsnittliga nivån höjs till A2.2. Korrelationen minskar (0,586), vilket 
visar att lärarna och kontrollbedömarna är något oeniga om vad som är en 
svag elevtext och om vad som är en bra elevtext. I andra omgången av kon-
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trollbedömningen avviker lärarnas bedömning en nivå från kontrollbedömar-
nas. Denna skillnad mellan lärarna och kontrollbedömarna kan anses vara till-
förlitlig och rättvisande i den meningen att kontrollbedömarna har erfaren-
het av motsvarade bedömning enligt kriterieskala i fl era andra språk. Resul-
tatet tyder alltså på att A-lärokursens elevtexter bedöms något strängare än 
texter på motsvarande nivå i andra språk i den grundläggande utbildningen. 

Av elevtexter som är skrivna av elever som följer den modersmålsinriktade 
lärokursen kontrollbedömdes i första omgången 150 texter. Mellan lära-
rens och kontrollbedömarens resultat fanns ingen skillnad, båda når upp till 
nivå B1.2 som är den genomsnittliga nivån i den modersmålsinriktade läro-
kursen. Korrelationen är ganska hög (0,772) vilket tyder på att lärarna och 
kotrollbedömaren har varit i stort sett konsekventa vid bedömningen av 
svaga texter och goda texter. Av dessa 150 texter kontrollbedömdes 36 tex-
ter två gånger. Lärarens bedömning av dessa texter sjunker en nivå, så att 
den genomsnittliga nivån för dessa 36 texter är B1.1 och kontrollbedömar-
nas resultat höjer den genomsnittliga nivån på dessa texter med en färdig-
hetsnivå till B1.2. Korrelationen är lägre (0,600), vilket visar att lärarna och 
kontrollbedömarna är något oeniga om vad som är en svag elevtext och vad 
som är en bra elevtext. I andra omgången av kontrollbedömningen avviker 
lärarnas bedömning en nivå från kontrollbedömarnas. Även denna skillnad 
mellan lärarnas och kontrollbedömarna är tillförlitlig och rättvisande i den 
meningen att kontrollbedömarna har erfarenhet av motsvarade bedömning 
enligt kriterieskala i fl era andra språk. Resultatet tyder alltså på att också tex-
ter i den modersmålsinriktade lärokursen bedöms något strängare än tex-
ter på motsvarande nivå i andra språk i den grundläggande utbildningen.

Kontrollbedömningen av de muntliga uppgifterna, delområdet tal, genom-
fördes också för en del av materialet två gånger. Först kontrollbedömdes 
350 elevers muntliga framställning. I kontrollbedömningen var den genom-
snittliga nivån A2.2 vilket också var lärarbedömningens genomsnittliga nivå. 
Korrelationen mellan lärarbedömningen och den första kontrollbedöm-
ningen var hög (0,910) – nästan fullständig. I den andra omgången kon-
trollbedömdes ytterligare 167 elevers muntliga framställning. I den kontroll-
bedömningen höjdes den genomsnittliga nivån i delområdet tal till B1.1. 
Att korrelationen är hög (0,874), tyder på att både lärarna och kontroll-         
bedömarna har varit konsekventa vid bedömningen av svaga talprestatio-
ner och starka talprestationer. Om man tittar på elevernas genomsnittliga 
nivå enligt uppgift, är lärarna och kontrollbedömarna eniga om nivån i den 
första uppgiften.36 Båda hade samma genomsnittliga nivå, A2.2, i den. I den 

36 Den första uppgiften var en presentation och den kommunikativa funktionen var att fråga och svara. Upp-
giftens uppskattade kravnivå är A 1.3.
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andra och tredje uppgiften37 höjs nivån från lärarens bedömning A2.2 till 
kontrollbedömarnas B1.1.

Resultatet av kontrollbedömningen visar att lärarna bedömer uppgifterna 
i delområdena tal och skrift en nivå strängare än den nationella nivån för 
dessa prestationer och texter sannolikt är. Detta resultat baserar sig på                  
kontrollbedömningen som genomfördes av sakkunniga i andra omgången. 
De har bred erfarenhet av motsvarande bedömning i andra språk. Däremot 
verkar kontrollbedömningen av A-lärokursens produktiva frågor i delområ-
dena hörförståelse, läsförståelse och språkkännedom vara strängare än lärar-
nas bedömning – eller lärarnas bedömning verkar vara mildare än kontroll-
bedömarens bedömning. I den modersmålsinriktade lärokursen fanns däre-
mot ingen sådan skillnad vid bedömningen av produktiva frågor i delområ-
dena hörförståelse, läsförståelse och språkkännedom. 

37 I den andra uppgiften gällde det för eleverna att fatta ett gemensamt beslut om semesterresans mål. Upp-
giftens uppskattade kravnivå är B 1.1. I den tredje uppgiften var det frågan om att argumentera antingen 
om en lätt fyrhjuling eller om drömskolan. Uppgiftens uppskattade kravnivå är B 1.2.
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4 CENTRALA INLÄRNINGSRESULTAT I FINSKA

I det här kapitlet ingår en översikt av resultaten i provet enligt lärokurs. Dess-
utom ingår en resultatgranskning utgående från kön, län och kommuntyp. 
Resultaten presenteras konsekvent enligt två språkkunskapsområden: recep-
tiv språkkunskap och produktiv språkkunskap. Den receptiva språkkunska-
pen består av uppgifter i läs- och hörförståelse samt språkkännedom och 
den produktiva språkkunskapen av uppgifter i skrift och tal. Resultaten i de 
receptiva delområdena anges enligt färdighetsnivå och enligt andelen rätta 
svar, medan resultaten i de produktiva delområdena enbart anges enligt fär-
dighetsnivå. 

Färdighetsnivåerna baserar sig på den allmäneuropeiska referensramen och 
de används i läroplanen 2004 inom fyra delområden (läs- och hörförståelse, 
tal och skrift). 

I utvärderingen av inlärningsresultat i fi nska år 2001 angavs samtliga delom-
råden enligt andelen rätta svar. Det innebär att även de produktiva uppgif-
terna i muntlig framställning och i skriftlig kommunikation rapporterades i 
siffror trots att poängsättningen baserade sig på kriterieskalor med beskriv-
ning av prestationsnivåerna. 

I den aktuella läroplanen 2004 är den avslutande bedömningen av kunska-
per i fi nska i årskurs 9 baserad på fyra delområden och delområdenas fär-
dighetsnivå som i sin tur motsvarar vitsordet 8. Tabell 20 visar vilka färdig-
hetsnivåer man har kommit överens om:

Tabell 20. Kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömn ing i finska i läroplansgrunderna för den 
grundläggande utbildningen. 

A-finska Mofi

Delområde Nivå Delområde Nivå

hörförståelse B1.1 fungerande grundläggande 
språkfärdighet

hörförståelse B2.1 självständig språkfär-
dighet, grundnivå

läsförståelse A2.2 grundläggande språkfär-
dighet stadd i utveckling

läsförståelse B2.1 självständig språkfär-
dighet, grundnivå

tal A2.1 den grundläggande 
språkfärdighetens                   
begynnelseskede

tal B2.1 självständig språkfär-
dighet, grundnivå

skrift A2.2 grundläggande språkfär-
dighet stadd i utveckling

skrift B1.2 flytande grundläggande 
språkfärdighet
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Redovisningen av de centrala resultaten inleds med pojkars och fl ickors 
resultat, därefter tas de regionala resultaten upp först enligt län och avslut-
ningsvis enligt kommuntyp. Övriga bakgrundsvariabler används i kapitel 5 
där resultaten presenteras enligt vitsord och attityder. 

4.1 Resultat i hela provet

I detta avsnitt granskas provets resultat som helhet enligt lärokurs, först 
den receptiva språkkunskapen och därefter den produktiva språkkunska-
pen. Till den receptiva språkkunskapen hör delområdet läsförståelse, del-
området hörförståelse och delområdet språkkännedom. Till den produktiva 
språkkunskapen hör delområdena skrift och tal38. I den muntliga delen del-
tog endast ungefär var femte elev från A-lärokursen. Inga elever som föl-
jer den modersmålsinriktade lärokursen deltog med andra ord i den munt-
liga delen av utvärderingen. 

4.1.1 A-fi nska

Resultatet av utvärderingen av kunskaperna i A-fi nska är inte entydigt av två 
skäl, dels eftersom två olika bedömningsstrategier använts (den ena base-
rar sig på nivåskalan för språkkunskaper och den andra på lösningsandelar), 
och dels eftersom klart färre elever deltog i provet i muntlig framställning än 
i provets övriga delområden. På grund av dessa omständigheter får vi inte 
en alldeles klar bild av kunskaperna. För att få en mer exakt uppfattning om 
elevernas kunnande kan följande tillvägagångssätt tillämpas:

1. Helhetskunnandet i A-fi nska bedöms så att lösningsandelarna i det 
receptiva provet omvandlas till färdighetsnivåer (se Bilaga VII). 

2. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004) 
slås det fast att kunskapsnivån som motsvarar vitsordet 8 i elevbedöm-
ningen inte är densamma i receptiva prov och prov som bygger på pro-
duktion. Nivån ”god” i receptivt kunnande motsvarar färdighetsnivå 
B2.1 medan nivån ”god” i skriftlig produktion motsvarar färdighets-
nivå B1.2.

3. Vi utnyttjar defi nitionen av vitsordet 8 i grunderna för läroplanen 2004. 
De övriga färdighetsnivåerna ställs i förhållande till defi nitionen av vit-
sordet 8: kunskapsnivån under 8 motsvarar vitsordet 7, medan             

38 Delområdena i enlighet med läroplanen 2004 (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (2004: 
278–295). Delområdet språkkännedom nämns inte som ett eget delområde i läroplanen, men det används i rapporten för 
konsekvensens skull. 
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kunskapsnivån ovanför 8 motsvarar vitsordet 9. Nivåskalan är inte 
exakt, men den ger en grov uppfattning om kunskapsnivån i förhål-
lande till vitsordet 8. 

Fördelningen av färdighetsnivåerna i fem av provets delområden i Tabell 21 
är sammanställd utgående från processbeskrivningen ovan. Nivåskalan i den 
receptiva språkkunskapens uppgifter har skapats utgående från det totala 
antalet poäng. Därför är det inte möjligt att skilja mellan färdighetsnivåer i 
hörförståelse och läsförståelse enligt den ursprungliga indelningen. Den ger 
ändå en möjlighet att grovt bedöma hur bra eleverna behärskar A-lärokur-
sen. Helhetsfördelningen  I Tabell 21 har helhetsfördelningen räknats som 
ett medeltal av de olika uppgifterna i hör- och läsförståelse samt språkkän-
nedom, så att värdena för den receptiva språkkunskapens delområden beräk-
nats med endast en gång.39 

Tabell 21. Resultatet i hela provet i A-lärokursen. 

Färdighetsnivåerna (läroplansgrunderna 
2004)

Materialets fördelning (%)

Hörförstå-
else

Läsförstå-
else 

Muntlig 
framställ-
ning 

Skriftlig 
produktion

Det receptiva 
provet*

Muntlig 
framställing

Skriftlig 
produktion

Kunnandet 
som helhet

Skolvitsord

A1.2 eller 
lägre

A1.1 eller 
lägre

A1.1 eller 
lägre

A1.1 eller 
lägre

                  
25,2

                  
3,1

                  
23,1

                    
17,1

                    
(4)

A1.3 A1.2 A1.1 A1.2 15,7 5,1 12 10,9 (5)

A2.1 A1.3 A1.2 A1.3 9,7 9,1 10,2 9,7 (6)

A2.2 A2.1 A1.3 A2.1 4,8 13,4 14,8 11,0 (7)

B1.1 A2.2 A2.1 A2.2 11,5 17,9 11,3 13,6 8

B1.2 B1.1 A2.2 B1.1 12,6 14,2 8,9 11,9 (9)

B2.1 eller 
högre 

B1.2 eller 
högre

B1.1 eller 
högre

B1.2 eller 
högre

              
19,9

                
37,3

               
18,5

               
25,2

             
(10)

 * Eftersom fördelningen av färdighetsnivåerna i receptiv språkkunskap grundar sig på en helhetsbedömning där uppgif-
terna i hör- och läsförståelse samt språkkännedom slås ihop är man tvungen att välja antingen nivåskalan för hörförståelse 
eller nivåskalan   för läsförståelse för att kunna göra en jämförelse. Här har nivåskalan för hörförståelse valts. 

Mot bakgrund av provresultatet visar det sig att helhetskunnandet i A-läro-
kursen tydligt har två toppar. Största delen av eleverna placerar sig i dessa 
ytterligheter: 65 % placerar sig på färdighetsnivåer som motsvarar vitsor-
den 4 och 5 samt vitsorden 9 och 10. Andelen elever som placerar sig på en 

39 T.ex. procentvärdet 17,1 som motsvarar skolvitsordet 4 har man fått genom att räkna medeltalet (25,2 + 3,1 + 23,1)/3. 
Allmänt taget förändras inte resultatet mycket även om den receptiva språkkunskapens delområden viktades tre gånger 
(skilt för varje delområde). Om jämförelsen i receptiv språkkunskap hade gjorts på basis av färdighetsnivåerna i läsförs-
tåelse skulle knappt 5 % av eleverna fått vitsordet 8 i receptiv språkkunskap (se Tabell 21, fotnot).
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nivå som motsvarar vitsordet 8 är anmärkningsvärt liten (14 %) t.ex. i jäm-
förelse med andelen elever som fått vitsordet 10 (25 %). På basis av Tabell 
21 är det uppenbart att de elever som studerat A-fi nska presterat synner-        
ligen bra i delområdet muntlig framställning. Av dessa elever placerar sig    
37 % på en nivå som motsvarar vitsordet 10. Samtidigt är emellertid cirka 
en fjärdedel av eleverna synnerligen svaga i delområdet skriftlig produktion. 
Resultatet i receptiva språkkunskap, som omfattar uppgifter i hör- och läs-
förståelse samt språkkännedom, återspeglar tydligt detta fenomen i form av 
en fördelning med två toppar.

Lärarna har en helt annan uppfattning om elevernas kunskaper än vad fär-
dighetsnivåerna och helhetskunnandet i ett nationellt prov visar (jfr Tuokko 
2009, s. 41–42). Medan fördelningen i det nationella provet har två toppar i 
skalans båda ytterligheter, uppvisar elevernas kunnande enligt lärarnas vits-
ord en normalfördelning, så att de fl esta vitsord är 8. Figur 14 konkretise-
rar denna fördelning. 

Figur 14. Fördelningen av resultatet i hela provet och vitsorden som lärarna gett i A-finska.

En förklaring till skillnaden är att särskilt i landsbygdsskolorna i Västra Fin-
lands län är kravnivån för vitsordet 8 radikalt lägre än t.ex. i stadsskolorna 
i samma län. Då man i stadsskolorna i Västra Finlands län för vitsordet 8 
typiskt har krävt en prestation som motsvarar färdighetsnivå B2.1 – och i 
Södra Finlands län en prestation som motsvarar färdighetsnivå B1.2 – har 
det i landsbygdsskolorna i Västra Finlands län för samma vitsord i genom-
snitt räckt med en prestation som motsvarar färdighetsnivå A1.2 (Figur 15). 
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Figur 15. Färdighetsnivåerna hos elever som erhållit vitsordet 8.

Medan man i stadsskolorna för vitsordet 8 i genomsnitt förutsatt ”självstän-
dig språkfärdighet, grundnivå” eller ”fl ytande grundläggande språkfärdig-
het” har man alltså i landsbygdsskolorna typiskt endast förutsatt ”elemen-
tär språkfärdighet stadd i utveckling”. Mellan dessa fi nns 4–5 färdighetsni-
våer. Med tanke på ansökan till fortsatta studier handlar det här om uppen-
bar ojämlikhet. När det gäller de båda ytterlighetsnivåerna torde det fi nnas 
skäl att fundera på hur elevbedömningen kunde göras rättvisare. Det är möj-
ligt att en del av stadsskolornas elever har sådana kunskaper i fi nska att de 
snarare borde höra till undervisningen i modersmålsinriktad fi nska än A-fi n-
ska. Det som tyder på detta är att kravnivån för vitsordet 8 verkar vara lite 
för hög i stadsskolorna. 

Det är inte skäl att här fundera på orsakerna till att principerna för bedöm-
ningen varierar så mycket, men det kunde fi nnas orsak att undersöka frågan 
närmare och vid behov vidta åtgärder för att noggrannare och entydigare 
bestämma vilka kunskaper som krävs för respektive vitsord. 
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Receptiv språkkunskap
Som redan konstaterats hör delområdena hör- och läsförståelse och delom-
rådet språkkännedom till den receptiva delen i utvärderingen. De elever som 
följer A–lärokursen har i genomsnitt löst ungefär hälften av den receptiva 
språkkunskapens uppgifter i provet (49 %). Andelen rätta svar i delområ-
det hörförståelse var 52 %, i delområdet läsförståelse 50 % och i delområ-
det språkkännedom 43 %. 

Om resultaten granskas på basen av procentuella andelar rätta svar, kan det 
konstateras att resultaten är lägre år 2009 än år 2001. År 2001 var andelen 
rätta svar i delområdet hörförståelse 67 %, delområdet läsförståelse 58 % 
och delområdet språkkännedom 51 %40. 

Figur 16 sammanfattar resultaten i den receptiva språkkunskapens delom-
råden år 2001 och år 2009 enligt den genomsnittliga andelen rätta svar. 

Figur 16. Andelen (%) rätta svar i den receptiva språk kunskapens delområden i A-lärokursen år 
2001 och år 2009.

Som man av Figur 16 kan avläsa, är kunnandet i samtliga delområdena 
inom receptiv språkkunskap lägre år 2009 jämfört med utvärderingen år 
2001. Skillnaderna är relativt stora, mellan 8 och 15 procentenheter bero-
ende på delområdet. Skillnaderna är mycket signifi kanta inom alla delom-
råden. Niondeklassarnas kunskaper har förändrats mest i delområdet hör-
förståelse och mindre i de övriga delområdena. Resultatet är endast riktgi-
vande. Trenden verkar ändå vara att elevernas receptiva språkkunskaper är 
lägre år 2009 än år 2001.

40 För att utvärderingsresultaten 2001 och 2009 skall kunna jämföras har summapoängen av utvärderingen 2009 ändrats så 
att de motsvarar resultaten från utvärderingen 2001 (om tekniken läsas mera i Metsämuuronen 2009). En del av delområ-
dena i utvärderingsmaterialet 2001 ändrades så att de motsvarar bedömningen (poängsättningen) 2009 och vice versa. Av 
den anledningen kan de genomsnittliga andelarna rätta svar från utvärderingen 2001 vara annorlunda än de som nämns i 
utvärderingspublikationen 2001 (Toropainen 2002). 
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En orsak till resultatet i delområdet hörförståelse är helt enkelt att eleverna 
verkar ha knappa möjligheter att öva sina kunskaper i hörförståelse (se avsnitt 
2.1.1 A-lärokurs och 2.2.2 Innehåll i undervisningen). Även det att många 
elever fi ck bråttom med att skriva svaren påverkar naturligtvis i bakgrunden 
och att texten spelades upp endast en gång i stället för att den först skulle ha 
spelats upp i sin helhet och därefter i kortare avsnitt (se avsnitt 2.2.5 Åsikter 
om utvärderingen). Utvärderingen år 2001 och utvärderingen 2009 genom-
fördes enligt samma principer; i bägge utvärderingarna fi ck eleverna två 45 
minuters pass för att besvara den skriftliga delen av utvärderingen och i båda 
utvärderingarnas skriftliga del ingick delområdena läsförståelse, hörförstå-
else och språkkännedom. Att kunnandet i läsförståelse är så pass mycket 
lägre år 2009 överraskar, speciellt att resultatet i delområdet läsförståelse är 
något lägre än resultatet i delområdet hörförståelse. Det bör dock påpekas att 
det behövs sofi stikerade analyser med modern testteori (IRT= Item Response     
Theory) för att kunna fastslå att proven år 2001 och år 2009 var lika krävande. 
Ett dylikt förfarande är en förutsättning för reliabel jämförelse. Uppgifter i 
språkkännedom upplevdes av några lärare som svåra för elever som är i slut-
skedet av den grundläggande utbildningen. 

Då resultatet i receptiv språkkunskap år 2009 granskas enligt hur många pro-
cent av eleverna som når svaga, nöjaktiga/goda eller utmärkta kunskaper41   
i de tre delområdena, märker man att i delområdet sp råkkännedom har över 
hälften av eleverna (57 %) svaga kunskaper, 43 % har svaga kunskaper i del-
området läsförståelse och 40 % har svaga kunskaper i delområdet hörför-
ståelse. Utmärkta kunskaper i samtliga delområdena har ungefär var tionde 
elev: i delområdet hörförståelse 8 % av eleverna, i delområdena läsförståelse 
och språkkännedom 9 % av eleverna. Ungefär hälften av eleverna har nöj-
aktiga eller goda kunskaper i delområdet hörförståelse (53 %) och i delom-
rådet läsförståelse (48 %). Var tredje elev har nöjaktiga eller goda kunskaper 
i delområdet språkkännedom (34 %). Figur 15 sammanfattar dessa resultat. 

41 Som utmärkta kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fått över 85 % av det maxi-
mala poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som goda/nöjaktiga kunskaper betecknas nivån 45–85 % 
och som svaga kunskaper betecknas nivån under 45 % eller mindre av det maximala antalet poäng i den receptiva språk-
kunskapens uppgifter. (Tuokko 2009: 50.) Fördelningen utmärkta–svaga kunskaper är en etablerad kutym i klassifi ce-
ringen av utvärderingsresultat samtidigt som den i viss mån kan anses vara arbiträr. Fördelningen på tre kunskapsnivåer 
används i denna kontext för att det skall gå att jämföra resultaten med motsvarande i utvärderingen av inlärningsresultat 
i ruotsi (läroämnet svenska för de fi nskspråkiga eleverna). I de övriga nationella utvärderingar av inlärningsresultat förde-
las elevernas kunskaper i fyra kategorier: som utmärkta eller berömliga kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt 
har uppnåtts av elever som fått över 80 % av det maximala poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. 
Som nöjaktiga eller goda kunskaper betecknas nivån 61–80 %, som hjälpliga eller försvarliga kunskaper betecknas nivån                                               
41–60 % och som svaga kunskaper betecknas nivån under 40 % av det maximala poängantalet. Resultaten i utvärderingen 
av inlärningsresultat i fi nska har presenterats enligt dessa fyra sistnämnda nivåer i bilagorna i slutet av denna rapport. 
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Figur 17. Fördelningen av svaga, nöjaktiga/goda och ut märkta kunskaper i A-lärokursens 
delområden i receptiv språkkunskap (%).

Som Figur 17 visar har hälften av eleverna som följer A-lärokursen nöjak-
tiga eller goda receptiva språkkunskaper, medan närmare hälften (45 %) har 
svaga receptiva språkkunskaper.

Om man granskar resultatet i läroämnet fi nska enligt A-lärokursen i så        
kallade ankaruppgifter i delområdena läs- och hörförståelse samt språk-  
kännedom märker man att resultatet är lägre år 2009 än år 2001. Inled-
ningsvis presenteras resultatet på fyra fl ervalsfrågor i delområdet hörförstå-
else. Figur 18 sammanfattar resultatet från utvärderingen 2001 och utvär-
deringen 2009. 

Figur 18. Andelen (%) rätta svar i fyra ankarfrågor i  delområdet hörförståelse i A-lärokursens 
prov år 2001 och 2009.
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Figur 18 visar att kunnandet i delområdet hörförståelse är lägre år 2009 
också då man jämför den genomsnittliga andelen rätta svar i fyra fl ervals-
frågor som fungerade som ankaruppgifter mellan de två utvärderingarna. 
Resultatet är mellan 3 och 16 procentenheter lägre år 2009 jämfört med 
utvärderingen år 2001. I genomsnitt är resultatet i delområdet hörförståelse 
12 procentenheter lägre år 2009 än år 2001. Att antalet ankaruppgifter är så 
lågt betyder att tolkningen måste betraktas endast som riktgivande. Skillna-
derna är mycket signifi kanta beträffande frågorna 2, 3 och 4. 

I det följande sammanfattas elevers kunskaper i att förstå det lästa. Som 
ankaruppgifter mellan utvärderingen 2001 och utvärderingen 2009 funge-
rade nio frågor. Figur 19 sammanfattar resultatet. 

Figur 19. Andelen (%) rätta svar i nio ankarfrågor i d elområdet läsförståelse i A-lärokursens 
prov år 2001 och 2009.

Även dessa resultat tyder på att resultatet är lägre år 2009 än för åtta år sedan. 
Skillnaderna varierar mellan 2 och 13 procentenheter. Skillnaderna är mycket 
signifi kanta beträffande fråga 5. I fråga 8 är skillnaden inte signifi kant. Skill-
naden i de övriga frågorna är statistiskt signifi kant. I genomsnitt är resulta-
tet 11 procentenheter lägre år 2009 jämfört med resultatet år 2001.

Avslutningsvis redogörs för resultatet i fem ankaruppgifter inom delområdet 
språkkännedom. Figur 20 sammanfattar andelen rätta svar i utvärderingen 
2001 och i utvärderingen 2009. 
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Figur 20. Andelen (%) rätta svar i fem ankarfrågor i d elområdet språkkännedom i A-lärokurs-
ens prov år 2001 och 2009.

Resultatet är lägre också inom delområdet språkkännedom såsom Figur 20 
visar. I den fjärde ankarfrågan har eleverna år 2009 fått något högre resul-
tat än år 2001. I övrigt är resultatet i delområdet språkkännedom mellan 9 
och 15 procentenheter lägre år 2009 än år 2001. I genomsnitt är resultatet 
12 procentenheter lägre år 2009 än år 2001. Skillnaden är statistiskt signifi -
kant i alla frågor utom fråga 4. 

I utvärderingen deltog sammanlagt 37 skolor i vilka fi nska undervisas enligt 
A-lärokursen. Skolornas genomsnittliga resultat i den receptiva språkkun-
skapens uppgifter varierade mellan 27 % och 78 %. I medeltal klarade ele-
verna av 55 % av den receptiva språkkunskapens uppgifter. Detta resultat 
är endast något bättre än i utvärderingen av B-lärokursens ruotsi42 där elev-
erna i medeltal klarade 53 % av den receptiva språkkunskapens uppgifter 
(Tuokko 2009: 59).

Figur 21 visar fördelningen mellan den genomsnittliga andelen rätta svar i 
den receptiva språkkunskapens uppgifter och antalet skolor. 

42  Läroämnet svenska i de fi nskspråkiga skolorna.
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Figur 21. Den skolvisa andelen rätta svar i receptiv s pråkkunskap i A-lärokursens prov.

Figur 21 visar att 16 skolors resultat är lägre än den genomsnittliga ande-
len rätta svar i den receptiva språkkunskapens uppgifter (55 %) och 21 sko-
lors resultat är högre än den genomsnittliga andelen rätta svar. Om resulta-
tet jämförs med den skala som användes tidigare i klassifi ceringen av elevers 
kunskaper i receptiv språkkunskap (se till exempel fotnot 41), kan man säga 
att ingen av skolorna når till utmärkta resultat. Ingen skola har med andra 
ord en genomsnittlig andel rätta svar som är över 85 %.43 I ungefär tio sko-
lor har eleverna svaga receptiva sp råkkunskaper (under 45 %). I de fl esta 
skolorna har eleverna nöjaktiga eller goda receptiva språkkunskaper (mel-
lan 45 % och 85 %).

Produktiv språkkunskap

Till de produktiva delområdena hör i A-lärokursen skrift och tal. Skrivupp-
giften genomfördes i princip av samtliga elever som deltog i utvärderingen 
enligt A-lärokursen. I den muntliga delen deltog ungefär var femte elev. 

43 Som utmärkt betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fått över 90 % av det maximala poänganta-
let i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som berömlig nivå betecknas på motsvarande sätt nivån 81–90 %, som god 
betecknas nivån 71–80 %, som nöjaktig betecknas nivån 61–70 %, som försvarlig betecknas nivån 51–60 %, som hjälp-
lig betecknas nivån 41–50 % och som svag betecknas (underkänt) nivån 40 % eller mindre av det maximala antalet poäng 
i den receptiva språkkunskapens uppgifter. (Silverström 2005: 21.) Fördelningen utmärkta–svaga resultat är en etablerad 
kutym i klassifi ceringen av utvärderingsresultat samtidigt som den i viss mån kan anses vara arbiträr.
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I skrivuppgiften kunde eleven välja en av tre uppgifter. Textens längd skulle 
vara 80–100 ord på fi nska. Uppgifterna presenteras noggrannare i avsnitt 
1.3. De muntliga uppgifterna genomfördes parvis. Paren skulle genomföra 
samtliga tre uppgifter. Även de muntliga uppgifterna beskrivs i avsnitt 1.3 .

I delområdet skrift når man i A-fi nska i genomsnitt nivå A2.1 i Svensk-
fi nland. Nivån är ett steg lägre än nivån för vitsordet 8 som är nivå A2.2. 
Eleverna på nivå A2.1 kan till exempel förväntas reda sig i skrivuppgifter i 
de mest rutinmässiga vardagssituationerna, skriva korta och enkla medde-
landen som har att göra med vardagliga behov samt behärska ett konkret 
ordförråd som anknyter till grundbehov. På nivå A2.2 förväntas eleverna i 
tillägg till det som nämns på nivå A2.1 till exempel beskriva händelser, tidi-
gare aktiviteter och personliga erfarenheter. (Grunderna för läroplanen för 
grundläggande utbildning 2004, 2004: 121, 283, 284.)

Elever som valt att skriva de uppgifter som instruerades på svenska (ett mejl 
och en brottsanmälan) har i genomsnitt nått nivå A2.1 i delområdet skrift. 
Däremot har de elever som valt uppgiften som instruerades på fi nska (ett 
mejl) i genomsnitt nått nivå A2.2. Skillnaden beror sannolikt på att de elever 
som känner sig säkra i sin fi nska också valt den uppgift som instruerades 
på fi nska. Dessa elever känner sig i genomsnitt tryggare i sin fi nska än de 
som valt de två uppgifter som instruerades på svenska, elevernas moders-
mål. Också själva uppgifterna har uppskattats ligga på olika färdighetsnivåer. 
Detta sammanfattas i Tabell 22. 

Tabell 22. Skrivuppgiftens genre, rubrik och kravnivå  samt elevtexternas bedömda   
genomsnittliga färdighetsnivå.

Genre Rubrik Instruktions- 
språk

Uppgiftens 
uppskattade 
kravnivå

Elevtexternas 
bedömda            
genomsnittliga 
färdighetsnivå

ett mejl Olen pahoillani svenska A1.3 A 2.1

en brottsanmälan Varkaus svenska A2.1 A 2.1

ett mejl Konsertissa finska B1.1 A 2.2

Som Tabell 22 visar verkar den första uppgiften Olen pahoillani (ett mejl) ha 
varit en rätt så lätt uppgift för eleverna eftersom de har klarat av den väl med 
tanke på själva uppgiftens uppskattade kravnivå44. Skillnaden är dock bara en 
färdighetsnivå (A1.3–A2.1). Eleverna har med andra ord skrivit bättre tex-

44 Skrivuppgifternas uppskattade kravnivåer behandlas i avsnitt 1.3 Uppgifter under rubriken Produktiv 
språkkunskap.
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ter än vad uppgiftens nivå är. En motsvarande skillnad kan ses i den tredje 
uppgiften Konsertissa (ett mejl) som verkar ha varit en aning svår för elev-
erna. Uppgiftens uppskattade kravnivå (som motsvarar en varken särskilt 
hög eller särskilt låg prestation) är en nivå högre än elevtexternas genom-
snittliga bedömda färdighetsnivå (B1.1–A2.2). Eleverna har skrivit sämre 
texter än vad uppgiften förutsätter. Uppgiften klaras av någorlunda tillfreds-
ställande, varken särskilt bra eller dåligt på nivå B1.1. Den andra uppgiften                              
Varkaus (en brottsanmälan) verkar däremot ha varit på ”rätt” nivå; där har 
eleverna i genomsnitt skrivit någorlunda fungerande texter. 

Den genomsnittliga färdighetsnivån i delområdet skrift i Svenskfi nland var 
A2.1. Den nivån har också en dryg tiondedel av eleverna nått (15 %). På 
de tre lägsta färdighetsnivåerna A1.1–A1.3 ligger en tredjedel av de elever 
som följer A-lärokursen. Elevernas kommunikation kan karaktäriseras som 
begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna (Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 2004: 278–279). Flera 
än var tionde elev nådde inte den lägsta nivån (A1.1) i skrivuppgiften (13 %). 
Orsaken kan i många fall vara tidsbristen vilken i sin tur kan bero på att de 
övriga delområdena tagit så mycket tid. Att de övriga delområden har tagit 
så mycket tid kan naturligtvis bero på att kunskaperna i fi nska är svaga och 
därmed har de receptiva delområdena varit tidskrävande. Rejält över hälf-
ten av eleverna (61 %) låg under nivån för goda kunskaper i skrivning på        
fi nska. Nivån för goda kunskaper och vitsordet 8 i läroplanen är A2.2. Bättre 
än goda kunskaper hade 28 % av de elever som följer A-lärokursen i fi nska. 
Flickor och pojkars resultat presenteras i avsnitt 4.2.1 A-fi nska.

Figur 22 sammanfattar resultaten i delområdet  skrift.

Figur 22. Andelen (%) elever på olika färdighetsnivåer i A-läro kursens delområde skrift.
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Som Figur 22 visar låg rejält över hälften av eleverna under goda kunskaper 
i delområdet skrift (61 %). Nivån för goda kunskaper är A2.2 och motsva-
rar vitsordet 8. Bättre än goda kunskaper i delområdet skrift hade 28 % av 
de elever som följer A-lärokursen.45 Flickors och pojkars resultat rapporte-
ras i avsnitt 4.2.1 A-fi nska. Bedömningen av den produktiva språkkunska-
pe ns uppgifter har fördjupats i avsnitt 3.2 Kontrollbedömning.

I delområdet tal når de elever som följer A-lärokursen i fi nska i genom-
snitt nivå A2.2 i Svenskfi nland.46 För vitsordet 8 vid slutbedömningen för-
utsätts nivå A2.1 i tal. På nivån A2.2 kan man förutsätta att elever kan ge en 
kort, katalogmässig beskrivning av sin närmaste krets och dess vardag, kan 
delta i rutinsamtal om egna angelägenheter eller sådant som är viktigt för en 
själv (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, 
2004: 121, 282). Ungefär var femte elev ligger på nivå A2.1 i sina muntliga 
färdigheter (18 %): Var femte elev ligger alltså på den nivå som motsvarar 
goda kunskaper i delområdet tal på fi nska. Vid slutbedömningen är nivån 
A2.1 kriterium för vitsordet 8. 

På de lägsta färdighetsnivåerna A1.1–A1.3 ligger sammanlagt en dryg fjär-
dedel av eleverna (27 %). Dessa nivåer räcker alltså inte till för goda munt-
liga kunskaper i fi nska, det vill säga läroplanens kriterier för vitsordet 8 vid 
slutbedömningen (Grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning 
2004, 2004: 121). På dessa tre nivåer har eleverna svarat mycket kort med 
enstaka ord och kommunikationen har varit på nivån fråga - svar. Informa-
tionen har förmedlats till vissa delar men diskussionen har inte framskridit. 

Under nivån A1.1 stannade 3 % av eleverna. I lärarresponsen påpekades att 
elever har vägrat att delta i den muntliga delen av utvärderingen; några har 
inte dykt upp då det har varit deras tur och andra har kommit men inte sagt 
någonting. Det är naturligt att elever är nervösa och spända inför en upp-
gift som upplevs som främmande. Om elever skulle ha känt sig trygga inför 
en muntlig uppgift skulle deras nervositet sannolikt också ha varit mindre. 
Elevers frånvaro och tystnad berättar också om att muntliga uppgifter som 
bandas är främmande för elever. Även läroplanen säger att centrala inne-
håll i kommunikation och mediekunskap är medietekniska redskap och all-
sidig användning av dem (Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2004, 2004: 38). Språkundervisningen är en välfungerande platt-

45  Andelen elever som nått den högsta färdighetsnivån (C1.1) är intressant. Det har inoffi ciellt diskuterats om en elev på 
16 år överhuvudtaget är mogen att uttrycka sig på nivån C1.1 i något språk. I kriterieskalan som användes i utvärderin-
gen karaktäriseras en text på nivå C1.1 på följande sätt: ”Eleven kan skriva en klar och väldisponerad text, kan uttrycka 
sig exakt, har en säker, naturlig och personlig stil samt kan anpassa sin text till läsaren. Det språkliga uttrycksförrådet är 
mycket omfattande. Behärskar idiomatiska och vanliga fraser väl. Fel kan sporadiskt förekomma i idiomatiska uttryck samt 
i stilfrågor.” Den högsta nivån togs med i kriterieskalan eftersom den ingår i läroplanen. Bland eleverna fi nns alltid också 
ytterst (språkligt) begåvade elever och därmed är det befogat att även ha med nivå C1.1 i läroplanen. 

46 Samtliga tre uppgifter bedömdes separat i den muntliga uppgiften. Elevens färdighetsnivå i delområdet tal baserar sig på 
dessa tre uppgifter. 
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form för att öva kommunikation och mediekunskap i den grundläggande 
utbildningen. 

Bättre än goda kunskaper hade 52 % av eleverna. Deras muntliga färdighe-
ter ligger på nivåerna A2.2–B2.2. Figur 23 sammanfattar elevernas resultat i 
den muntliga uppgiften i procentuella andelar per färdighetsnivå. 

Figur 23. Andelen (%) elever på olika färdighetsnivåer i A-läro  kursens delområde tal.

I den kriterieskala som användes i de muntliga uppgifterna fanns inte den 
högsta nivån C1.1 eftersom den språkkunskap som nivån förutsätter är san-
nolikast bland elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen – och i 
viss mån diskutabel även bland dessa elever, men inte helt osannolik. 

Som det framgick i avsnitt 1.3 Uppgifter bestod den muntliga delen av utvär-
deringen av tre uppgifter i två olika versioner. Dessa uppgifter är på olika 
färdighetsnivåer. Elevernas muntliga prestationer var jämna oberoende av 
uppgiften såsom det framgår av Tabell 23: Uppgifterna i delområdet tal, 
uppgifternas uppskattade kravnivå, kommunikativa funktion och elevernas 
bedömda genomsnittliga färdighetsnivå.
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Tabell 23. Uppgifterna i delområdet tal, uppgifternas uppskatta de kravnivå, kommunikativa 
funktion och elevernas bedömda genomsnittliga färdighetsnivå.

Ve
rs

io
n 

1
Uppgifter

Uppgiftens 
uppskattade 
kravnivå

Kommunikativ funktion
Elevernas bedömda 
genomsnittliga    
färdighetsnivå

presentation A1.3 fråga och svara A2.2

semesterresan B1.1 fatta ett gemensamt beslut A2.2

Varför inte skaffa sig 
en lätt fyrhjuling? B1.2 argumentera (för- och nackdelar) A2.2

Ve
rs

io
n 

2

Uppgifter
Uppgiftens 
uppskattade 
kravnivå

Kommunikativ funktion
Elevernas bedömda 
genomsnittliga    
färdighetsnivå

presentation A1.3 fråga och svara A2.2

semesterresan B1.1 fatta ett gemensamt beslut A2.2

drömskolan B1.2 argumentera (för- och nackdelar) A2.2

I presentationsuppgiften når det största antalet elever, alltså ungefär var 
femte elev (19 %) nivå A2.1 som är en nivå högre än vad själva uppgiftens 
uppskattade kravnivå är och en nivå lägre än den genomsnittliga nivån på 
elevernas kunskaper i delområdet tal. Nivå A2.1 motsvarar också läropla-
nens kriterier för vitsordet 8 vid slutbedömningen (Grunderna för läro-
planen för den grundläggande utbildningen 2004, 2004: 121). På en lägre 
nivå än goda kunskaper, det vill säga lägre än nivå A2.1, i presentationsupp-                     
giften ligger var fjärde elev (25 %). På en lägre nivå än själva uppgiftens upp-               
skattade kravnivå, alltså A1.3, fi nns 15 % av eleverna. Dessa elever klarar inte 
uppgiften ens någorlunda, de svarar mycket kort, med ett eller några ord på 
frågor och ställer enstaka mycket enkla frågor med några avbrott och språk-
fel utan språklig interaktion med sin samtalspartner. De två högsta nivåerna 
i skalan saknar beskrivning, eftersom kunnandet inte anses kunna överstiga 
nivå B1.247 i denna uppgift. Trots detta har nästan var femte elev nått de två 
högsta nivåerna (19 %). Bättre än goda kunskaper i presentationsuppgiften 
har över hälften av eleverna (55 %).

Den andra uppgiften handlade om att förhandla och komma överens om en 
gemensam semesterresa. Uppgiften uppskattades vara på nivå B1.1, vilket 
är två nivåer över nivån för goda kunskaper. På nivå B1.1 kan eleven klara 
uppgifter någorlunda tillfredsställande. Goda kunskaper i den andra upp-
giften fi ck 13 % av eleverna. Bättre än goda kunskaper når över hälften av 
eleverna (54 %). Ungefär var fjärde elev klarade av att förhandla om semes-
termålet (27 %): Dessa elever har nått åtminstone nivå B1.2 i uppgiften. För 

47 På nivå B 1.2 behandlar eleven de teman som ges i instruktionen mångsidigt på ett sätt som påminner om en smidig var-
dagsdiskussion, och inte bara med enstaka ord (Färdighetsnivåer för muntliga uppgifter).
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den högsta nivån B2.2 förutsattes att elever motiverar sina åsikter mångsidigt 
och övertygande samt kopplar det han eller hon vill säga till samtalspartners 
inlägg. Till den högsta nivån nådde ungefär var tionde elev (9 %). Sämre än 
goda kunskaper fi ck ungefär var fjärde elev (27 %). Dessa elever beskrev 
sitt semestermål genom att läsa högt från uppgiftspappret, den egna pro-
duktionen var minimal och diskussionen av semestermålet framskred inte. 

Tabell 24 sammanfattar resultatet i de tre uppgifterna i delområdet tal. Resul-
taten i den tredje uppgiften, diskussion om antingen drömskolan eller den 
lätta fyrhjulingen, beskrivs efter tabellen. 

Tabell 24. Andelen (%) elever i A-lärokursen på olika färdighetsniv  åer i de tre uppgifterna inom 
delområdet tal.

Nivå 

Uppgift 

Presentation      
(uppgift 1)

Semesterresan       
(uppgift 2)

Drömskolan      
(uppgift 3)

Den lätta 
fyrhjulingen 
(uppgift 3)

under A 1.1 3 % 4 % 5 % 2 %

A1.1 4 % 6 % 4 % 9 %

A1.2 8 % 8 % 9 % 10 %

A1.3 13 % 13 % 16 % 15 %

A2.1 19 % 13 % 8 % 17 %

A2.2 13 % 14 % 10 % 16 %

B1.1 14 % 12 % 16 % 9 %

B1.2 9 % 11 % 9 % 6 %

B2.1 11 % 8 % 13 % 9 %

B2.2 8 % 9 % 10 % 7 %

Som Tabell 24 visar verkar diskussionen om den lätta fyrhjulingen ha varit 
något svårare för eleverna än diskussionen om drömskolan. Den tredje upp-
giften uppskattades vara på kravnivå B1.2 oberoende av alternativ (dröm-
skola eller en lätt fyrhjuling) och på den nivån uppskattas uppgiften klaras 
av någorlunda tillfredsställande. Nivån för goda kunskaper är A2.1, en nivå 
som ungefär var femte elev som diskuterade en lätt fyrhjuling uppnådde     
(17 %) och som ungefär var tionde elev som diskuterade drömskolan nådde 
(8 %). Sämre än goda kunskaper har 29 % av de som diskuterade drömsko-
lan och 34 % av de som diskuterade en lätt fyrhjuling. Dessa elever ställer 
några frågor, svarar med ett par ord, klarar eventuellt av att kort berätta om 
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den lätta fyrhjulingen eller drömskolan samt reagerar eventuellt på det som 
samtalspartnern säger (Färdighetsnivåer för muntliga uppgifter). Bättre 
än goda kunskaper hade över hälften av de som diskuterade drömskolan 
(58 %) och nästan hälften av de som diskuterade en lätt fyrhjuling (47 %). 
De elever som uppnådde de två högsta nivåerna i diskussionen om dröm-
skolan (23 %) argumenterar och motiverar sina åsikter om drömskolan 
genom att använda sina känslor och den betydelse saken har för henne 
eller honom själv, samt kan diskutera, förhandla och koppla det han eller 
hon vill säga till samtalspartners inlägg på ett smidigt, precist och effektivt 
sätt (Färdighetsnivåer för muntliga uppgifter). På denna nivå befi nner sig 
16 % av de elever som diskuterade i den tredje uppgiften en lätt fyrhjuling. 

De enspråkiga eleverna som följer A-lärokursen verkar i allmänhet ha verk-
ligen goda kunskaper i tal: över hälften av eleverna når bättre än goda kun-
skaper i presentationsuppgiften (55 %), i beskrivningen och förhandlandet 
av ett semestermål (54 %) och i diskussionen om drömskolan (58 %) samt 
nästan hälften når bättre än goda kunskaper i diskussionen om en mopedbil 
(47 %). Däremot fi nns det också några elever som blir underkända i presen-
tationsuppgiften (3 %), i uppgiften att beskriva och förhandla ett semester-
mål (4 %) och i uppgiften att diskutera drömskolan (5 %) samt i uppgiften 
att diskutera mopedbilen (2 %). Orsaken till den stora variationen i resul- 
tatet i delområdet tal (se Figur 23: Andelen (%) elever på olika färdighetsni-
våer i A-lärokurse ns delområde tal) är sannolikt den regionala variationen, 
det vill säga variationen mellan Västra Finlands och Södra Finlands län (se 
avsnitt 4.3.1 A-fi nska).

4.1.2 Modersmålsinriktad fi nska

Resultatet av ut värderingen av kunskaperna i modersmålsinriktad fi nska 
är inte entydigt av två skäl, dels eftersom två olika bedömningsstrategier 
använts (den ena baserar sig på nivåskalan för språkkunskaper och den andra 
på lösningsandelar), och dels eftersom mofi -eleverna inte deltog i provet i 
muntlig framställning. På grund av dessa omständigheter får vi inte en all-
deles klar bild av kunskaperna. För att få en mer exakt uppfattning om elev-
ernas kunnande kan följande tillvägagångssätt tillämpas:

0. 

1. Helhetskunnandet i modersmålsinriktad fi nska bedöms så att lösning-
sandelarna i det receptiva provet omvandlas till färdighetsnivåer (se 
Bilaga VII). 

2. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004) 
slås det fast att kunskapsnivån som motsvarar vitsordet 8 i elevbedöm-
ningen inte är densamma i receptiva prov och prov som bygger på pro-
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duktion. Nivån ”god” i receptivt kunnande motsvarar färdighetsnivå 
B2.1 medan nivån ”god” i skriftlig produktion motsvarar färdighets-
nivå B1.2. 

3. Defi nitionen av vitsordet 8 i grunderna för läroplanen 2004 utnyttjas. 
De övriga färdighetsnivåerna ställs i förhållande till defi nitionen av vits-
ordet 8: kunskapsnivån under 8 motsvarar vitsordet 7 medan kunskaps-
nivån ovanför 8 motsvarar vitsordet 9. Nivåskalan är inte exakt, men 
den ger en grov uppfattning om kunskapsnivån i förhållande till vitsor-
det 8. 

Fördelningen av färdighetsnivåerna i fem av provets delområden i Tabell 
25 är sammanställd på basis av processbeskrivningen ovan. Delområdet 
tal  bedömdes inte i modersmålsinriktad fi nska. Nivåskalan i den recep-
tiva språkkunskapens uppgifter har skapats utgående från det totala antalet 
poäng. Därför är det inte möjligt att skilja mellan färdighetsnivåer i hörför-
ståelse och läsförståelse enligt den ursprungliga indelningen. Den ger ändå 
en möjlighet att grovt bedöma hur bra eleverna behärskar modersmålsin-
riktad fi nska. I Tabell 25 har helhetsfördelningen räknats som ett medeltal 
av uppgifterna i hör- och läsförståelse samt språkkännedom, så att värdena 
för de receptiva delområdena endast räknats med en gång. 

Tabell 25. Resultatet i hela provet i den modersmålsinriktade lärokursen.

Färdighetsnivåerna (läroplansgrun-
derna 2004)

Materialets fördelning (%)

hörförståelse läsförståelse skriftlig     
produktion

receptivt 
prov

skriftlig 
produktion

kunnandet 
som helhet

vitsord i 
finska

A2.1 eller 
lägre

A2.1 eller 
lägre

A1.3 eller 
lägre

             
3,3

                 
5,9

                  
4,6

                
(4)

A2.2 A2.2 A2.1 7,3 4,1 5,7 (5)

B1.1 B1.1 A2.2 19,1 5,8 12,4 (6)

B1.2 B1.2 B1.1 29,5 15,1 22,3 (7)

B2.1 B2.1 B1.2 19,1 20,5 19,8 8

B2.2 B2.2 B1.2 13,9 25,8 19,8 (9)

C1.1 eller 
högre

C1.1 eller 
högre

B2.2 eller 
högre

7,9 22,8 15,35 (10)
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På basis av provet visar helhetskunnandet i mofi -lärokursen en något sned 
fördelning med tonvikt på goda vitsord; 55 % av eleverna når upp till en fär-
dighetsnivå som motsvarar vitsorden 8–10, medan 23 % placerar sig på en 
färdighetsnivå som motsvarar vitsorden 4–6. Av eleverna placerar sig 22 % 
på färdighetsnivån som motsvarar vitsordet 7, och en femtedel av eleverna 
når en färdighetsnivå som motsvarar vitsorden 8 och 9. 

I ljuset av Tabell 25 är det uppenbart att de elever som följt den moders-
målsinriktade lärokursen presterat synnerligen bra i delområdet skrift; näs-
tan 50 % av eleverna placerar sig på en nivå som motsvarar vitsorden 9–10. 
Resultatet i receptiv språkkunskap, som omfattar uppgifter i hör- och läsför-
ståelse samt språkkännedom, uppvisar en normalfördelning där medeltalet 
är på färdighetsnivå B1.2. 

Lärarna verkar något oftare ge vitsorden 8 och 9 än vad indelningen i fär-
dighetsnivåer skulle resultera i. Nivåindelningen skulle å sin sida ha innebu-
rit en något större andel elever med vitsordet 10. I motsats till A-lärokursen 
verkar det inte fi nnas kravnivårelaterade problem mellan olika län och kom-
mungrupper i vitsordsgivningen i modersmålsinriktad fi nska.

Figur 24. Fördelningen av resultatet i hela provet och vitsorden som lärarna gett i den moders-   
målsinriktade lärokursen.

Figur 24 visar att provresultatet och lärarnas bedömning motsvarar varan-
dra i den modersmålsinriktade lärokursen. Figuren skiljer sig markant från 
motsvarande fi gur i A-fi nska (se s. 76).
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Receptiv språkkunskap
Till de receptiva delområdena i provet hör uppgifterna i hör- och läsförstå-
else samt uppgifter i språkkännedom. Elever som följer den modersmåls-
inriktade lärokursen har i genomsnitt klarat av 65 % av de receptiva upp-
gifterna i provet. Andelen rätta svar på uppgifter i hörförståelse var 59 %, 
på uppgifter i läsförståelse 63 % och 70 % på uppgifter i språkkännedom. 

Resultaten var år 2009 något lägre jämfört med utvärderingen år 2001: I del-
området hörförståelse var den genomsnittliga andelen rätta svar 66 %, i del-
området läsförståelse var den genomsnittliga andelen rätta svar 70 % och i 
delområdet struktur var den genomsnittliga andelen rätta svar 71 % 48. 

Figur 25 sammanfattar resultaten i den receptiva språkkunskapens delom-
råden år 2001 och år 2009 i genomsnittlig andel rätta svar. 

Figur 25. Den genomsnittliga andelen (%) rätta svar i receptiv språkk unskap i den moders-  
målsinriktade lärokursen år 2001 och 2009.

Som man av Figur 25 kan avläsa är kunskaperna i samtliga delområden inom 
receptiv språkkunskap lägre än tidigare. Skillnaderna är dock små, mellan en 
och sju procentenheter beroende på delområdet. Nedgången har varit störst i 
delområdena hörförståelse och läsförståelse. Den minsta skillnaden kan note-
ras i delområdet språkkännedom. Skillnaderna är statistiskt signifi kanta i alla 
delområden utom språkkännedom. Elevernas receptiva språkkunskaper är i 
genomsnitt 4 procentenheter lägre än i utvärderingen 2001. Eftersom skillna-
derna är så små redogörs inte ankarfrågorna separat såsom  i A-lärokursen. 

48 För att kunna jämföra utvärderingsresultaten 2001 och 2009 har summapoängen för utvärderingen 2009 ändrats så att de 
motsvarar resultaten från utvärderingen 2001 (om tekniken kan läsas mera i Metsämuuronen 2009). En del av delområ-
dena i utvärderingsmaterialet 2001 ändrades så att de motsvarar bedömningen (poängsättningen) för provet år 2009 och 
vice versa. Av den anledningen kan de genomsnittliga andelarna rätta svar i utvärderingen 2001 vara annorlunda än de 
som nämns i utvärderingspublikationen 2001 (Toropainen 2002). 
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I delområdet läsförståelse fanns det fyra gemensamma frågor med utvärde-
ringsmaterialet i äidinkieli år 1999 (läroämnet modersmål i de fi nskspråkiga 
skolorna). I delområdet språkkännedom fanns det fem gemensamma frå-
gor med äidinkieli 1999. Tabell 26 sammanfattar resultatet. 

Tabell 26. Andelen (%) rätta svar i ankarfrågorna i delområdena läs- och hörförståelse i mofi-
lärokursens prov år 2009 och provet i äidinkieli år 1999. 

Läsförståelse Språkkännedom

Mofi 2009 Äidinkieli 1999 * Mofi 2009 Äidinkieli 1999 *
fråga 1 46 % 65 % 74 % 82 %

fråga 2 80 % 88 % 81 % 88 %

fråga 3 57 % 85 % 94 % 97 %

fråga 4 71 % 84 % 60 % 91 %

fråga 5 x x 77 % 79 %

* = modersmål i de fi nskspråkiga skolorna

Tabell 26 visar att elever med fi nska som modersmål konsekvent har klarat  
frågorna bättre än de tvåspråkiga eleverna. 

Då mofi -elevernas resultat i receptiv språkkunskap granskas enligt hur 
många procent av eleverna når svaga, nöjaktiga/goda eller utmärkta kun-
skaper49 i de tre delområdena, märker man att i delområdet språkkännedom 
har enbart var tionde elev (11 %) svaga kunskaper, medan var femte elev 
har svaga kunskaper i delområdena läsförståelse (20 %) och hörförståelse 
(20 %). Utmärkta kunskaper i delområdet språkkännedom har något över 
var femte elev (21 %), medan var tionde elev har utmärkta kunskaper i del-
områdena hörförståelse (9 %) och läsförståelse (10 %). Närmare 70 % av 
de tvåspråkiga eleverna som följer den modersmålsinriktade lärokursen har 
nöjaktiga eller goda kunskaper i de tre delområdena. Figur 26 sammanfat-
tar dessa resultat. 

49 Som utmärkta kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fått över                                                                    
85 % av det maximala poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som nöjaktiga/goda kunskaper beteck-
nas nivån 45–85 % och som svaga kunskaper betecknas nivån under 45 % eller mindre av det maximala antalet poäng 
i den receptiva språkkunskapens uppgifter. (Tuokko 2009: 50.) Fördelningen utmärkta–svaga kunskaper är en etablerad 
kutym i klassifi ceringen av utvärderingsresultat samtidigt som den kan i viss mån kan anses vara arbiträr. Fördelningen till 
tre kunskapsnivåer används i denna kontext för att kunna jämföra resultaten med motsvarande i utvärderingen av inlär-
ningsresultat i ruotsi (läroämnet svenska för de fi nskspråkiga eleverna). I de övriga nationella utvärderingarna av inlär-
ningsresultat fördelas elevernas kunskaper i fyra kategorier: som utmärkta eller berömliga kunskaper betecknas den nivå 
som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fått över 80 % av det maximala poängantalet i den receptiva språkkunska-
pens uppgifter. Som nöjaktiga eller goda kunskaper betecknas nivån 61–80 %, som hjälpliga eller försvarliga kunskaper 
betecknas nivån 41–60 % och som svaga kunskaper betecknas nivån under 40 % av det maximala poängantalet. Resulta-
ten i utvärderingen av inlärningsresultat i fi nska har presenterats enligt dessa fyra sistnämnda nivåer i bilagorna i slutet av 
denna rapport.
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Figur 26. Fördelningen av svaga, nöjaktiga/goda och utmärkta kunskaper i  den modersmålsin-
riktade lärokursens delområden i receptiv språkkunskap (%).

En klar majoritet av eleverna (82 %) har nöjaktiga eller goda receptiva språk-
kunskaper, medan ungefär var tionde elev har svaga (11 %) eller utmärkta 
(8 %) receptiva språkkunskaper.

I utvärderingen deltog sammanlagt 32 skolor i vilka fi nska undervisas enligt 
den modersmålsinriktade lärokursen. Skolornas genomsnittliga resultat i 
den receptiva språkkunskapens uppgifter varierade mellan 39 % och 73 %.            
I medeltal klarade eleverna av 63 % av dessa uppgifter. 

Figur 27 visar fördelningen av den genomsnittliga andelen rätta svar i den 
receptiva språkkunskapens uppgifter och antalet skolor. 
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Figur 27. Den skolvisa andelen rätta svar i den modersmålsinriktade läro kursens uppgifter i 
receptiv språkkunskap.

17 skolors resultat överskrider den genomsnittliga andelen rätta svar i den 
receptiva språkkunskapens uppgifter och 12 skolors resultat underskrider 
den genomsnittliga andelen rätta svar. Om resultatet jämförs med den skala 
som användes tidigare (se fotnot 43), kan det konstateras att ingen av sko-
lorna når till utmärkta resultat i den receptiva språkkunskapens uppgifter: 
I ingen skola har eleverna klarat av över 85 % av uppgifterna. I två sko-
lor har eleverna ett svagt resultat i den receptiva språkkunskapens uppgif-
ter (under 45 %). 

Produktiv språkkunskap
De elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen i fi nska deltog 
endast i skrivuppgiften. De tvåspråkiga eleverna genomförde med andra 
ord inte de muntliga uppgifterna såsom de elever som följer A-lärokursen 
i fi nska.

I delområdet skrift kunde också de elever som följer den modersmåls-      
inriktade lärokursen välja en av tre uppgifter. Textens längd skulle vara 100–
120 ord på fi nska. Uppgifterna presenterades i detalj i avsnitt 1.3. 

I delområdet skrift når man i modersmålsinriktad fi nska i genomsnitt 
nivå B1.2 i Svenskfi nland. Nivån motsvarar vitsordet 8 vid slutbedöm-
ningen. Eleverna på nivå B1.2 kan förväntas skriva till exempel personliga 
och mer offentliga meddelanden, och i dem innefatta nyheter och uttrycka 
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tankar om bekanta abstrakta ämnen och om kultur samt skriva en dispo-
nerad text på några stycken och kan i viss mån motivera sina huvudtankar 
och ta hänsyn till läsaren. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2004, 2004: 126, 289.) 

Elever som följer den modersmålsinriktade läroplanen når i genomsnitt nivå 
B 1.2 i samtliga tre skrivuppgifter. Själva uppgifterna uppskattas ligga på 
olika kravnivåer. Detta sammanfattas i Tabell 27. 

Tabell 27. Skrivuppgifternas uppskattade kravnivå och elev texternas bedö mda genomsnittliga 
färdighetsnivå. 

Genre Rubrik Instruktions- 
språk

Uppgiftens upps-
kattade kravnivå

Elevtexternas be-
dömda genomsnitt-
liga nivå

insändare Ei kuulu teille! finska B1.2 B1.2

ett mejl Konsertissa finska B1.1 B1.2

bloggtext Mikä moka! finska A2.2 B1.2

Såsom Tabell 27 visar verkar den tredje uppgiften Mikä moka! (en blogg-
text) ha varit en rätt så lätt uppgift för de tvåspråkiga eleverna eftersom elev-
erna har klarat den väl med tanke på uppgiftens färdighetsnivå. Skillnaden 
är två färdighetsnivåer (A2.2–B1.2). Eleverna har alltså skrivit bättre texter 
än vad uppgiftens uppskattade kravnivå förutsätter. En mindre nivåskillnad 
kan upptäckas i den andra uppgiften Konsertissa (ett mejl) där eleverna också 
har skrivit något bättre texter än vad uppgiftens uppskattade kravnivå förut-
sätter. Skillnaden är en färdighetsnivå (B1.1–B1.2). Den första uppgiften Ei 
kuulu teille! har eleverna i genomsnitt klarat av någorlunda tillfredsställande, 
eftersom den uppskattade kravnivån för själva uppgiften och den bedömda 
genomsnittliga färdighetsnivån av elevtexterna är densamma (B1.2). 

Den genomsnittliga färdighetsnivån i skrivuppgiften i den modersmåls-  
inriktade lärokursen var B1.2. Ungefär var fjärde elev ligger på nivån B2.1 i 
delområdet skrift (26 %). På nivå B1.2 fanns ungefär var femte elev (21 %). 
Dessa elever når alltså nivån för goda kunskaper, det vill säga läroplanens 
nivå för vitsordet 8 vid slutbedömningen. 

Figur 28 sammanfattar resultaten i delområdet skrift i procentuella andelar. 
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Figur 28. Andelen (%) elever på olika färdighetsnivåer i delområdet skrift  i den modersmåls-
inriktade lärokursen.

Som Figur 28 visar hamnar 31 % av de elever som följer den modersmåls-
inriktade läroplanen under nivån för goda kunskaper, dock bara enstaka 
elever (3 %) på de tre lägsta nivåerna (A1.1–A1.3). Enstaka elever blev 
underkända i delområdet skrift (under nivå A1.1). Inte en enda elev som 
följer den modersmålsinriktade lärokursen är på nivå A1.1. Nästan hälften av 
eleverna i mofi -lärokursen når en högre nivå än vad goda kunskaper förut-   
sätter (49 %). En så stor spridning i resultaten överraskar eftersom det trots 
allt är frågan om en rätt homogen elevgrupp med tanke på att lärokursen är 
avsedd för tvåspråkiga elever. 

Genomgången av resultaten i delområdet skrift fördjupas i de senare avsnit-
ten med fl ickors och pojkars resultat (avsnitt 4.2.2 Modersmålsinriktad      
fi nska) och regionala resultat (avsnitt 4.3.2 M odersmålsinriktad fi nska och 
avsnitt 4.4.2 Modersmålsinriktad fi  nska). 

4.2 Flickors och pojkars resulta t

I utvärderingen deltog ungefär lika många fl ickor och pojkar (se avsnitt 2.1.1 
A-lärokurs och avsnitt 2.1.2 Modersmålsinriktad lärokurs). Deras resultat 
granskas i det följande för att få information om hur jämställdheten i utbild-
ningen förverkligas i läroämnet fi nska. Resultaten presenteras enligt lärokurs 
och enligt kunnandet i de uppgifter som testade receptiv språkkunskap och 
enligt kunnandet i de uppgifter som testade produktiv språkkunskap.
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4.2.1 A-fi nska

Receptiv språkkunskap
Flickor som följer A-lärokursen löste   i genomsnitt hälften av uppgifterna i 
provets receptiva delområden (51 %) och pojkarna i genomsnitt också unge-
fär hälften (48 %). Pojkarna har konsekvent något lägre andel rätta svar i de 
receptiva delområdena än fl ickorna: I uppgifterna i delområdet hörförståelse 
har pojkarna i genomsnitt klarat 51 % och fl ickorna 54 % av uppgifterna. 
Uppgifterna i delområdet läsförståelse har pojkarna i genomsnitt klarat till 
48 % och fl ickorna till 52 %. Av uppgifterna i delområdet språkkännedom 
har pojkarna klarat i genomsnitt 41 % och fl ickorna 44 %.50 

Resultaten är likartade som i utvärderingen 2001: Av uppgifterna i hörförstå-
else klarade pojkarna i genomsnitt 56 % och fl ickorna 61 %. I läsförståelse 
klarade pojkarna 54 % av uppgifterna och fl ickorna 62 %. Av uppgifterna i 
språkkännedom klarade pojkarna 51 % av uppgifterna och fl ickorna 51 %.51 

Tabell 28 sammanfattar pojkars och fl ickors genomsnittliga andel rätta svar 
i utvärderingen 2001 och utvärderingen 200952. 

Tabell 28. Andelen (%) rätta svar i flickors och pojkars svar i receptiva delområden i A-läro- 
kursen år 2001 och år 2009. 

Delområde
2009 2001

flicka pojke flicka pojke

hörförståelse 54 % 51 % 70 % 64 %

läsförståelse 52 % 48 % 62 % 54 % 

språkkännedom 44 % 41 % 51 % 51 %

50 Skillnaderna mellan fl ickor och pojkar är statistiskt signifi kanta i hela den receptiva delen av provet (sig. 0,006). En näs-
tan statistiskt signifi kant skillnad fi nns mellan fl ickors och pojkars resultat i delområdet språkkännedom (sig. 0,042). Skill-
naden är statistiskt signifi kant mellan fl ickors och pojkars resultat i delområdet hörförståelse (sig. 0,011) och delområdet 
läsförståelse (sig. 0,005). Med så stora grupper som fl ickorna och pojkarna är, blir även små skillnader statistiskt signifi -
kanta. Det betyder att skillnaderna är ”verkliga”, men inte inom ramen för slumpartad variation. Den praktiska signifi kan-
sen är dock liten eftersom skillnaderna är små. Det fi nns alltså en skillnad men skillnaden är inte viktig.

51 För att kunna jämföra utvärderingsresultaten 2001 och 2009 har summapoängen för utvärderingen 2009 ändrats så att de 
motsvarar resultaten från utvärderingen 2001 (om tekniken kan läsas mera i Metsämuuronen 2009). En del av delområ-
dena i utvärderingsmaterialet 2001 ändrades så att de motsvarar bedömningen (poängsättningen) för provet år 2009 och 
vice versa. Av den anledningen kan de genomsnittliga andelarna rätta svar i utvärderingen 2001 vara annorlunda än de 
som nämns i utvärderingspublikationen 2001 (Toropainen 2002).

52 Med 90 % sannolikhet är den konfi dentiella nivån +/- 3 %. Därmed existerar inte med 90 %:s sannolikhet några skill-
nader mellan könen. 
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Tabell 28 visar också att kunnandet i samtliga receptiva delområden är något 
lägre i A-lärokursen år 2009 än år 2001. Flickornas resultat är märkbart lägre 
år 2009 än pojkarnas resultat som också är lägre än år 2001. Den största skill-
naden kan noteras i fl ickornas kunskaper i delområdet hörförståelse, skill-
naden är 16 procentenheter lägre år 2009 än 2001. Den största skillnaden i 
pojkarnas kunskaper kan noteras i delområdet språkkännedom; skillnaden 
är 13 procentenheter lägre mellan de två utvärderingarna. Flickorna klarade 
sig år 2009 sämre än pojkarna år 2001. 

Flickorna klarade år 2001 i genomsnitt 61 % av den receptiva språkkunska-
pens uppgifter och år 2009 i genomsnitt enbart 50 %. Flickornas receptiva 
språkkunskap är med andra ord 11 procentenheter lägre år 2009 än år 2001. 
Pojkarna klarade 56 % av den receptiva språkkunskapens uppgifter år 2001 
och år 2009 klarade de 48 % av uppgifterna. Pojkarnas kunnande är alltså 
8 procentenheter lägre, vilket är mindre än skillnaden i fl ickornas receptiva 
språkkunskaper. 

Om man jämför fl ickornas och pojkarnas kunnande enligt ankaruppgifter 
som ingick i provet år 2001 och provet år 2009, märks skillnaderna tydligt: I 
delområdet hörförståelse är pojkarnas resultat i genomsnitt 10 procentenhe-
ter lägre, i delområdet läsförståelse i genomsnitt 7 procentenheter lägre och 
i delområdet språkkännedom i genomsnitt 8 procentenheter lägre. Flickor-
nas kunnande är i delområdet hörförståelse i genomsnitt 6 procentenheter 
lägre, i delområdet läsförståelse i genomsnitt 12 procentenheter lägre och i 
delområdet språkkännedom i genomsnitt 10 procentenheter lägre. 

Det är skäl att vara orolig över både fl ickornas och pojkarnas minskande 
receptiva språkkunskaper. Oro väcker speciellt fl ickornas resultat, som är 
märkbart lägre än år 2001. 

Då fl ickornas resultat i receptiv språkkunskap granskas enligt hur många 
procent av eleverna som har svaga, nöjaktiga/goda eller utmärkta kunska-
per53 i de tre delområdena, märker man att i delområdet språkkännedom 
har över hälften av fl ickorna (55 %) svaga kunskaper, en dryg tredjedel 
av fl ickorna har svaga kunskaper i delområdet läsförståelse (39 %) och i                  

53 Som utmärkta kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fått över 85 % av det maximala 
poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som nöjaktiga/goda kunskaper betecknas nivån 45–85 % och 
som svaga kunskaper betecknas nivån under 45 % eller mindre av det maximala antalet poäng i den receptiva språkkuns-
kapens uppgifter. (Tuokko 2009: 50.) Fördelningen utmärkta–svaga kunskaper är en etablerad kutym i klassifi ceringen av 
utvärderingsresultat samtidigt som den i viss mån kan anses vara arbiträr. Fördelningen på tre kunskapsnivåer används i 
denna kontext för att kunna jämföra resultaten med motsvarande i utvärderingen av inlärningsresultat i ruotsi (läroämnet 
svenska för de fi nskspråkiga eleverna). I de övriga nationella utvärderingarna av inlärningsresultat fördelas elevernas kun-
skaper i fyra kategorier: som utmärkta eller berömliga kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av 
elever som fått över 80 % av det maximala poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som nöjaktiga eller 
goda kunskaper betecknas nivån 61–80 %, som hjälpliga eller försvarliga kunskaper betecknas nivån 41–60 % och som 
svaga kunskaper betecknas nivån under 40 % av det maximala poängantalet. Resultaten i utvärderingen av inlärningsre-
sultat i fi nska har presenterats enligt dessa fyra sistnämnda nivåer i bilagorna i slutet av denna rapport.
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delområdet hörförståelse (37 %). Utmärkta kunskaper i samtliga delområ-
dena har ungefär var tionde pojke: i delområdet hörförståelse 9 % av fl ick-
orna, i delområdena läsförståelse och språkkännedom 10 % av fl ickorna. 
Ungefär hälften av fl ickorna har nöjaktiga eller goda kunskaper i delområ-
det hörförståelse (54 %) och i delområdet läsförståelse (51 %). Ungefär var 
tredje elev har nöjaktiga eller goda kunskaper i delområdet språkkännedom 
(35 %). Figur 29 sammanfattar fl ickornas resultat. 

Figur 29. Fördelningen av flickornas svaga, nöjaktiga/goda och utmärkta kunskap er i A-läro-
kursens delområden i receptiv språkkunskap (%).

Som Figur 29 visar har något över hälften av fl ickorna (52 %) som följer 
A-lärokursen nöjaktiga eller goda receptiva språkkunskaper, medan under 
hälften av fl ickorna har svaga receptiva språkkunskaper (43 %). 

Resultaten i receptiv språkkunskap uppges enligt hur många procent av elev-
erna som har svaga, nöjaktiga/goda respektive utmärkta kunskaper inom de 
tre delområdena. Då man granskar pojkarnas resultat i receptiv språkkun-
skap visar det sig att över hälften av pojkarna (58 %) uppvisar svaga kun-
skaper när det gäller språkkännedom. Därtill har nästan hälften av pojkarna 
(47 %) svaga kunskaper i delområdet läsförståelse och 42 % presterar svagt 
i delområdet hörförståelse. Utmärkta kunskaper i samtliga delområdena har 
ungefär var tionde pojke: i delområdet hörförståelse 7 % av pojkarna, i del-
områdena läsförståelse och språkkännedom 9 % av pojkarna. Ungefär hälf-
ten av eleverna har nöjaktiga eller goda kunskaper i delområdet hörförstå-
else (52 %) och i delområdet läsförståelse (45 %). Var tredje elev har nöj-
aktiga eller goda kunskaper i delområdet språkkännedom (33 %). Figur 30 
sammanfattar pojkarnas resultat. 
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Figur 30. Fördelningen av pojkarnas svaga, nöjaktiga/goda och utmärkta kunskape r i A-läro-
kursens delområden i receptiv språkkunskap (%).

Som Figur 30 visar, har hälften av pojkarna (49 %) som följer A-lärokursen 
nöjaktiga eller goda receptiva språkkunskaper eller svaga receptiva språk-
kunskaper (48 %). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fl ickornas receptiva språk-                 
kunskaper är något bättre än pojkarnas: Pojkarnas andel på nivån svaga 
receptiva språkkunskaper är något större (48 %) än fl ickornas andel (43 %). 
Flickornas andel på nivån utmärkta receptiva språkkunskaper är något större 
(6 %) än pojkarnas andel (3 %). 

Produktiv språkkunskap
Pojkarna uppnår i genomsnitt nivå A1.3 i delområdet skrift medan fl ickorna 
i genomsnitt uppnår nivå A2.1. Pojkarna reder sig i enkla förutsebara skriv-
uppgifter i de mest bekanta situationerna som anknyter till vardagliga behov 
och erfarenheter. Flickorna skriver texter som ligger på ett steg högre nivå 
än pojkarnas texter. Flickorna reder sig i skrivuppgifter i de mest rutinmäs-
siga vardagssituationerna och skriver korta, enkla meddelanden som har att 
göra med vardagliga behov (Grunderna för läroplanen för den grundläg-
gande utbildningen 2004, 2004: 281, 282).

Ungefär var femte pojke förblir utan resultat i delområdet skrift (18 %) 
medan en knapp tiondedel av fl ickorna blir utan resultat i delområdet skrift 
(8 %). Dessa elever uppnår inte den lägsta nivån A1.1. På de lägsta nivåerna 
A1.1–A1.3 befi nner sig ungefär var tredje fl icka (32 %) och pojke (34 %). 
Goda kunskaper i delområdet skrift uppnår var tionde pojke (10 %) och 
fl icka (13 %). Högre än goda kunskaper i delområdet skrift har ungefär var 
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fjärde fl icka (24 %) och pojke (24 %). Figur 31 sammanfattar fl ickors och 
pojkars resultat i delområdet skrift i procentuella andelar. Lägg märke till 
vertikalaxelns skala i fi guren.

Figur 31. Andelen (%) flickor och pojkar i A-lärokursen på olika färdighetsnivå er i delområdet 
skrift. 

Som Figur 31 visar är pojkars och fl ickors resultat i delområdet skrift ganska 
likadant förutom bland de som inte uppnår ett godkänt resultat (under nivå 
A1.1). Precis lika stor andel fl ickor som pojkar når nivån A1.2. Spridningen 
i färdighetsnivåer är stor och den beror sannolikt på de regionala skillna-
derna som rapporteras i avsnitt 4.3.1 A-fi nska och avsnitt 4.4.1 A-fi nska.
I muntliga kunskaper når både  pojkarna och fl ickorna i  genomsnitt nivå 
A2.2, vilket alltså är högre än det som förutsätts för vitsordet 8, nivå A2.1. 
Pojkarna och fl ickorna kan med andra ord ge en kort, katalogmässig beskriv-
ning om sin närmaste krets och dess vardag, kan delta i rutinsamtal om egna 
angelägenheter eller sådant som är viktigt för en själv (Grunderna för läro-
planen för den grundläggande utbildningen 2004, 2004: 121, 282).

I delområdet tal är fl ickornas och pojkarnas resultat rätt så liknande. Ungefär 
var tredje fl icka når antingen nivå A2.1 eller A2.2 i tal (bägge 16 %, samman-
lagt 32 %) och var femte pojke når nivå A2.1 i tal (20 %). Av pojkarna blir 4 % 
underkända i tal och av fl ickorna 3 %. Dessa elever når inte den lägsta nivån 
A1.1. Under goda kunskaper i tal blir var fjärde fl icka (25 %) och en knapp 
tredjedel av pojkarna (30 %). Bättre än goda kunskaper i tal når nästan hälf-
ten av pojkarna (47 %) och något över hälften av fl ickorna (56 %). Resulta-
tet tyder på att färdighetsnivån kan höjas i delområdet tal när så många elever 
i A-lärokursen når ett resultat som överskrider nivån för goda kunskaper.
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4.2.2 Modersmålsinriktad fi nska

Receptiv språkkunskap
Flickor som följer den mo dersmålsinriktade lärokursen löste i genom-
snitt 67 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap. Pojkarna har i genom-
snitt klarat av 62 % av de receptiva delområdena. Pojkarna har konsekvent                     
klarat av färre uppgifter än fl ickorna i den receptiva språkkunskapens del-
områden: Uppgifterna i hörförståelse löste pojkarna till 57 % och fl ickorna 
till 61 %, uppgifterna i läsförståelse löste pojkarna till 60 % och fl ickorna till 
66 % samt uppgifterna i språkkännedom löste pojkarna till 68 % och fl ick-
orna till 71 %.54

Resultaten är likartade som i utvärderingen 2001: I hörförståelse löste poj-
karna i genomsnitt 60 % av uppgifterna och fl ickorna 71 % av uppgif-
terna, i läsförståelse löste pojkarna 75 % av uppgifterna och fl ickorna 64 % 
och i strukturuppgifterna löste pojkarna 74 % av uppgifterna och fl ickorna          
67 % av uppgifterna55. 

Tabell 29 sammanfattar pojkars och fl ickors resultat i utvärderingen 2001 
och utvärderingen 2009. 

Tabell 29. Andelen (%) rätta svar i flickors och pojkars svar i receptiva delom råden i den 
modersmålsinriktade lärokursen år 2009 och 2001.

Delområde 2009 2001

Flicka Pojke Flicka Pojke

hörförståelse 61 % 57 % 71 % 60 %

läsförståelse 66 % 60 % 75 % 64 %

språkkännedom 71 % 68 % 74 % 67 %

54 Skillnaden mellan fl ickor och pojkar i den receptiva delen av provet är statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000), skillnaden 
mellan fl ickor och pojkar i delområdet hörförståelse är likaså statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000), så också i delområ-
det hörförståelse (sig. 0,000). I delområdet språkkännedom är skillnaden mellan fl ickor och pojkar statistiskt signifi kant 
(sig. 0,002). Med så stora grupper som fl ickorna och pojkarna är, blir även små skillnader statistiskt signifi kanta. Det bety-
der att skillnaderna är ”verkliga”, men inte inom ramen för slumpartad variation. Den praktiska signifi kansen är dock liten 
eftersom skillnaderna är små. Det fi nns en skillnad men skillnaden är inte viktig.

55 För att kunna jämföra utvärderingsresultaten 2001 och 2009 har summapoängen för utvärderingen 2009 ändrats så att de 
motsvarar resultaten från utvärderingen 2001 (om tekniken kan läsas mera i Metsämuuronen 2009). En del av delområ-
dena i utvärderingsmaterialet 2001 ändrades så att de motsvarar bedömningen (poängsättningen) för provet år 2001 och 
vice versa. Av den anledningen kan de genomsnittliga andelarna rätta svar i utvärderingen 2001 vara annorlunda än de 
som nämns i utvärderingspublikationen 2001 (Toropainen 2002).
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Tabell 29 visar att fl ickornas receptiva språkkunskaper är märkbart lägre år 
2009. Det kan noteras en skillnad på 10 procentenheter i delområdet hör-
förståelse mellan utvärderingen år 2009 och utvärderingen år 2001. Pojkar-
nas kunskaper är lägre i delområdet hörförståelse och delområdet läsför-
ståelse men inte i den omfattning som fl ickornas. Flickornas och pojkarnas 
receptiva kunskaper är i utvärderingen 2009 rätt så lika. Könsskillnaderna är 
alltså mindre än år 2001 genom att fl ickornas kunskaper är märkbart lägre 
år 2009 än år 2001. 

Av den receptiva språkkunskapens uppgifter har fl ickorna år 2001 klarat i 
genomsnitt 74 % och år 2009 i genomsnitt 67 %. Pojkarna klarade av 63 % 
av den receptiva språkkunskapens uppgifter år 2001 och år 2009 klarade de 
av 62 % av dessa uppgifter. Pojkarnas receptiva språkkunskaper har knappt 
ändrat sig på åtta år. Det fi nns skäl att lägga märke till och vara orolig för 
fl ickornas försämrade receptiva språkkunskaper. 

Då fl ickornas resultat i receptiv språkkunskap granskas enligt hur många 
procent av fl ickorna som når svaga, nöjaktiga eller utmärkta kunskaper56 i 
de tre delområdena, märker man att i delområdet språkkännedom har näs-
tan var fjärde fl icka (23 %) utmärkta kunskaper, samt i delområdena läs- 
och hörförståelse har var tionde fl icka utmärkta kunskaper (13 % respektive       
10 %). Svaga kunskaper i delområdet språkkännedom har en knapp tionde-
del (9 %), medan 16 % av fl ickorna har svaga kunskaper i delområdet läsför-
ståelse och en knapp femtedel har svaga kunskaper (18 %) i delområdet hör-
förståelse. Majoriteten av fl ickorna har nöjaktiga eller goda kunskaper i samt-
liga tre delområden. Figur 32 sammanfattar fl ickornas resultat. 

56 Som utmärkta kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fått över 85 % av det maximala 
poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som nöjaktiga/goda kunskaper betecknas nivån 45–85 % och 
som svaga kunskaper betecknas nivån under 45 % eller mindre av det maximala antalet poäng i den receptiva språkkuns-
kapens uppgifter. (Tuokko 2009: 50.) Fördelningen utmärkta–svaga kunskaper är en etablerad kutym i klassifi ceringen av 
utvärderingsresultat samtidigt som den i viss mån kan anses vara arbiträr. Fördelningen på tre kunskapsnivåer används i 
denna kontext för att kunna jämföra resultaten med motsvarande i utvärderingen av inlärningsresultat i ruotsi (läroämnet 
svenska för de fi nskspråkiga eleverna). I de övriga nationella utvärderingarna av inlärningsresultat fördelas elevernas kun-
skaper i fyra kategorier: som utmärkta eller berömliga kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av 
elever som fått över 80 % av det maximala poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som nöjaktiga eller 
goda kunskaper betecknas nivån 61–80 %, som hjälpliga eller försvarliga kunskaper betecknas nivån 41–60 % och som 
svaga kunskaper betecknas nivån under 40 % av det maximala poängantalet. Resultaten i utvärderingen av inlärningsre-
sultat i fi nska har presenterats enligt dessa fyra sistnämnda nivåer i bilagorna i slutet av denna rapport.
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Figur 32. Fördelningen av flickornas svaga, nöjaktiga/goda och utmärkta kunskaper i  den 
modersmålsinriktade lärokursens delområden i receptiv språkkunskap (%).

Majoriteten av fl ickorna (81 %) har nått en nöjaktig och god nivå i receptiv 
språkkunskap. Var tionde fl icka (10 %) har utmärkta receptiva språkkunska-
per och ungefär var tionde fl icka har svaga receptiva språkkunskaper (9 %).

Då pojkarnas resultat i receptiv språkkunskap granskas enligt hur många 
procent av pojkarna som når svaga, nöjaktiga eller utmärkta kunskaper57 i 
de tre delområdena, märker man att i delområdet språkkännedom har var 
femte pojke (20 %) utmärkta kunskaper, samt att i delområdena läs- och hör-
förståelse har ungefär var tionde pojke utmärkta kunskaper (7 % respektive  
8 %). Svaga kunskaper i delområdet språkkännedom har en dryg tionde-
del (13 %), medan var fjärde pojke (26 %) har svaga kunskaper i delområ-
det läsförståelse och var femte pojke har svaga kunskaper (21 %) i delområ-
det hörförståelse. Majoriteten av pojkarna har nöjaktiga eller goda kunska-
per i samtliga tre delområdena. Figur 33 sammanfattar pojkarnas resultat. 

57 Som utmärkta kunskaper betecknas den nivå som i genomsnitt har uppnåtts av elever som fått över 85 % av det maxi-
mala poängantalet i den receptiva språkkunskapens uppgifter. Som goda kunskaper betecknas nivån 45–85 % och som 
nöjaktiga kunskaper betecknas nivån under 45 % eller mindre av det maximala antalet poäng i den receptiva språkkuns-
kapens uppgifter. (Tuokko 2009: 50.) Fördelningen utmärkta–svaga kunskaper är en etablerad kutym i klassifi ceringen av 
utvärderingsresultat samtidigt som den i viss mån kan anses vara arbiträr. På tre kunskapsnivåer används i denna kontext 
för att kunna jämföra resultaten med motsvarande i utvärderingen av inlärningsresultat i ruotsi (läroämnet svenska för de 
fi nskspråkiga eleverna).
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Figur 33. Fördelningen av pojkarnas svaga, nöjaktiga/goda och utmärkta kunskaper i d en 
modersmålsinriktade lärokursens delområden i receptiv språkkunskap (%).

Majoriteten av pojkarna (83 %) har nått nivån nöjaktiga eller goda receptiva 
språkkunskaper. En dryg tiondedel av pojkarna (13 %) har svaga receptiva 
språkkunskaper och 5 % har utmärkta receptiva språkkunskaper. 

Produktiv språkkunskap
Pojkarna når i genomsnitt nivå B1.2 i skrift medan fl ickorna i genomsnitt når 
nivå B2.1. På nivå B1.2 kan eleven bland annat skriva enkelt och klart om 
bekanta och intressanta saker, en disponerad text, i viss mån motivera sina 
tankar, skriva om någon händelse, uttrycka känslor och visa att han beaktar 
läsaren i sin text. Pojkarna som befi nner sig på denna nivå (B1.2) behärskar 
också ett tillräckligt ordförråd och strukturer för detta ändamål. Flickorna 
som befi nner sig på nivå B2.1 kan för sin del skriva detaljerade beskrivningar 
om olika ämnen som intresserar henne, kan uttrycka sin åsikt och argumen-
tera effektivt. Flickorna behärskar ett omfattande ordförråd och krävande 
satsstrukturer. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbild-
ningen 2004, 2004: 291.) Skillnaden mellan fl ickor och pojkar är en färdig-
hetsnivå. För goda kunskaper i delområdet skrift förutsätts färdighetsnivån 
B1.2, vilken pojkarna i genomsnitt når. 
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Av de pojkar som följer den modersmålsinriktade lärokursen blir 5 % utan 
resultat i delområdet skrift. Av fl ickorna blir 1 % utan resultat. Dessa elever 
uppnår inte den lägsta nivån A1.1 i delområdet på grund av att de sannolikt 
har lämnat in ett tomt papper. På de lägsta nivåerna A1.1–A1.3 fi nns ungefär 
4 % av pojkarna och 2 % av fl ickorna. De tvåspråkiga eleverna verkar ha rätt 
så goda resultat i delområdet skrift. Goda kunskaper, alltså över nivån B1.2 
som motsvarar vitsordet 8, i skrift uppnår nästan var fjärde pojke (23 %) och 
ungefär var femte fl icka (18 %). Bättre än goda kunskaper i delområdet skrift 
har rejält över hälften av fl ickorna (58 %) och mer än var tredje pojke (37 %).

Figur 34 sammanfattar fl ickors och pojkars resultat i delområdet skrift i pro-
centuella andelar. Lägg märke till vertikalaxelns skala i fi guren.

Figur 34. Andelen (%) rätta svar i flickors och pojkars svar i delområdet skrift i d en moders-
målsinriktade lärokursen.

Pojkarna verkar med andra ord oftare få en lägre nivå i delområdet skrift än 
fl ickorna som i sin tur oftare verkar få en högre nivå i skrift än pojkarna. Poj-
karna är en aning i majoritet när det gäller nivåerna A2.1–B1.2, men skillna-
den är inte statistiskt signifi kant. Flickorna är i majoritet när det gäller nivå-
erna B2.1–C1.1. Här är skillnaden statistiskt signifi kant.
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4.3 Resultat i Västra Finlands län och i Södra Finlands län

Resultaten granskas också ur ett regionalt perspektiv. I detta avsnitt presen-
teras resultaten i de två län där de svenskspråkiga skolorna fi nns. Dessa är 
Västra Finlands och Södra Finlands län. I följande avsnitt 4.4 presenteras 
resultaten i olika kommuntyper. 

I utvärderingen deltog något fl era elever från Södra Finlands län (1 474 
elever) än från Västra Finlands län (1 280 elever) (se avsnitt 1.1). Deras 
resultat granskas i det följande för att få information om hur utbildningens 
jämlikhet i regional bemärkelse förverkligas i läroämnet fi nska. Resultaten 
presenteras enligt lärokurs och enligt kunnandet i de uppgifter som testade 
receptiv språkkunskap och enligt kunnandet i de uppgifter som testade pro-
duktiv språkkunskap.

4.3.1 A-fi nska

Receptiv språkkunskap
A-lärokursens elever från Södra Finlands län ha    r genomgående bättre resul-
tat än A-lärokursens elever från Västra Finlands län i den receptiva språk-
kunskapens uppgifter. I Södra Finlands län har eleverna klarat av unge-
fär två uppgifter av tre (63 %) och i Västra Finlands län har eleverna klarat 
av lite mera än var tredje uppgift (38 %). Av uppgifter i hörförståelse löser 
eleverna från söder 66 % och eleverna från väster 42 %. I läsförståelse kla-
rar elever från Södra Finlands län 63 % och elever från Västra Finlands län 
40 % av uppgifterna. I delområdet språkkännedom klarar elever från Södra 
Finlands län 58 % och elever från Västra Finlands län 30 % av uppgifterna.58 

Resultaten är likartade som i utvärderingen 2001: I delområdet hörförstå-
else klarade eleverna från Västra Finlands län i genomsnitt 58 % av upp-            
gifterna och eleverna från Södra Finlands län 78 % av uppgifterna, i del-
området läsförståelse klarade elever från Västra Finlands län 47 % av upp-     
gifterna och elever från Södra Finlands län 71 % och i delområdet språk-
kännedom klarade elever från Västra Finlands län 37 % av uppgifterna och 
elever från Södra Finlands län 70 % av uppgifterna59.

58 Skillnaderna mellan elever i Västra Finlands län och i Södra Finlands län är statistiskt mycket signifi kanta i hela den recep-
tiva delen av provet liksom i samtliga tre delområden (sig. 0,000). Skillnaderna har också praktisk signifi kans.

59 För att kunna jämföra utvärderingsresultaten 2001 och 2009 har summapoängen av utvärderingen 2009 ändrats så att de 
motsvarar resultaten från utvärderingen 2001 (om tekniken kan läsas mera i Metsämuuronen 2009). En del av delområ-
dena i utvärderingsmaterialet 2001 ändrades så att de motsvarar bedömningen (poängsättningen) för provet 2001 och vice 
versa. Av den anledningen kan de genomsnittliga andelarna rätta svar i utvärderingen 2001 vara annorlunda än de som 
nämns i utvärderingspublikationen 2001 (Toropainen 2002).
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Tabell 30 sammanfattar resultatet i den receptiva språkkunskapens upp-     
gifter i Västra och i Södra Finlands län år 2001 och år 2009. 

Tabell 30. Andelen (%) rätta svar i receptiv språkkunskap i A-lärokursen i Västra och Södra    
Finlands län år 2009 och år 2001.

Delområde 2009 2001

VF SF VF SF

hörförståelse 42 % 66 % 58 % 78 %

läsförståelse 40 % 63 % 47 % 71 %

språkkännedom 30 % 58 % 37 % 70 %

VF = Västra Finland län
SF = Södra Finlands län

Tabell 30 visar att kunnandet är lägre i samtliga delområden i bägge länen 
år 2009. Den största skillnaden kan noteras i delområdet hörförståelse; skill-
naden är i Västra Finlands län 16 procentenheter och i Södra Finlands län 
12 procentenheter jämfört med resultatet år 2001. Kunskaperna i delområ-
det språkkännedom är 7 procentenheter lägre i Västra Finlands län och 12 
procentenheter lägre i Södra Finlands län jämfört med resultatet år 2001.

Av den receptiva språkkunskapens uppgifter har elever från Västra Finlands 
län år 2001 klarat i genomsnitt 47 % och år 2009 i genomsnitt enbart 38 %. 
Elevers receptiva språkkunskap är med andra ord 9 procentenheter lägre. 
Elever från Södra Finlands län klarade 73 % av den receptiva språkkunska-
pens uppgifter år 2001 medan de år 2009 klarade 63 % av dessa uppgifter. 
Kunnandet är 10 procentenheter lägre. 

Skillnaderna är stora och helt klart är, att det fi nns verkliga skäl till att vara 
orolig över sjunkande receptiva språkkunskaper i båda länen. 

Produktiv språkkunskap
I genomsnitt når en elev i Västra Finlands län nivå A1.3 i delområdet skrift 
och i Södra Finlands län nivå A2.2. Skillnaden i den genomsnittliga färdig-
hetsnivån i skrift mellan länen är två färdighetsnivåer. I genomsnitt når elev-
erna i delområdet tal i Västra Finlands län nivå A2.1 i Västra Finlands län 
och nivå B1.1 i Södra Finlands län.

I delområdet skrift når ungefär var femte elev som följer A-lärokursen i   
Västra Finlands län nivån A1.2 (17 %). Ett större antal elever blir dock helt 
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utan resultat; ungefär var femte elev blir underkänd (under nivå A1.1) i del-
området skrift i Västra Finlands län (18 %). Goda kunskaper, alltså nivån 
A2.2 i delområdet skrift når var tionde elev (10 %). Bättre resultat än nivå 
A2.2, bättre än goda kunskaper i delområdet skrift får en dryg tiondedel av 
eleverna (13 %) i Västra Finlands län. 

En knapp femtedel av eleverna i Södra Finlands län når nivån A2.1 i delom-
rådet skrift (16 %). Under nivån A1.1, alltså underkända i skrift blir 7 % av 
eleverna. Goda kunskaper i skrift får en dryg tiondedel av eleverna (14 %) 
och bättre resultat än nivå A2.2, alltså bättre än goda kunskaper får nästan 
hälften av eleverna i Södra Finlands län (46 %).

Figur 35 sammanfattar resultatet i delområdet skrift i Västra och Södra Fin-
lands län i procentuella andelar per färdighetsnivå. Lägg märke till vertikal-
axelns skala i fi guren.

Figur 35. Andelen (%) elever i A-lärokursen på olika färdighetsnivåer i delområdet skrift         
länsvis.  

Resultaten visar att fi nskundervisningens särdrag också syns i delområdet 
skrift. Elever i Södra Finlands län får tydligt bättre resultat i skrivuppgiften 
än elever i Västra Finlands län. Mest bekymmersamt är de 18 % av eleverna 
i Västra Finlands län som blir underkända i delområdet (under nivå A1.1), 
men också de 7 % av eleverna i Södra Finlands län som blir underkända i 
delområdet. Den avsedda färdighetsnivån A2.2 för goda kunskaper verkar 
i nuläget vara en aning för hög för elever i Västra Finlands län, men en väl-
fungerande nivå för elever i Södra Finlands län. Skillnaderna är statistiskt 
signifi kanta på alla nivåer utom A2.1.
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Var femte elev i Västra Finlands län når nivån A2.1 i delområdet tal                    
(21 %) som också är nivån för goda kunskaper i tal. Bättre än goda kunska-
per når var tredje elev (34 %). Sämre än goda kunskaper har nästan hälften 
av eleverna (45 %). Om man jämför resultaten i delområdena skrift och tal 
i Västra Finlands län, märker man att kunskaperna i tal är på en högre nivå. 
Figur 36 konkretiserar resultaten i produktiv språkkunskap i Västra Finlands 
län. Lägg märke till vertikalaxelns skala i fi guren.

Figur 36. Andelen (%) elever i A-lärokursen på olika färdighetsnivåer i delområdena skrift och 
tal i Västra Finlands län. 

Som man av Figur 36 kan avläsa är de två lägsta färdighetsnivåerna allmän-
nare i delområdet skrift än i delområdet tal. Märkbart färre elever blir inte 
godkända i tal (4 %) än i skrift, där ungefär var femte får ett underkänt resul-
tat (18 %). Tidsbristen i den skriftliga delen av provet är en möjlig förklaring 
till att så många elever blir underkända i delområdet skrift. Samtidigt måste 
man komma ihåg att tiden har räckt väl till för majoriteten av eleverna. Tids-
bristen har varit aktuell bland de svagaste eleverna60. Skillnaderna är statis-
tiskt signifi kanta på alla nivåer utom A1.2 och B1.1.

En dryg tredjedel av eleverna i Södra Finlands län når nivåerna B1.1 och B1.2 
(bägge 17 %, sammanlagt 34 %) i tal. Goda kunskaper, alltså nivå A2.1 når 
15 % av eleverna. Bättre än goda kunskaper, alltså nivå A2.1, har två elever 
av tre (67 %) och sämre än goda kunskaper har nästan var femte elev (17 %). 
Om man jämför resultatet i delområdet tal med resultatet i delområdet skrift 
i Södra Finlands län, märker man att det knappt fi nns någon skillnad mellan 
dessa två delområden. Figur 37 konkretiserar resultaten i produktiv språk-
kunskap i Södra Finlands län. Lägg märtke till vertikalaxelns skala i fi guren.

60 De elever som inte har nått den lägsta nivån A1.1i skrift har i A-lärokursen löst 28 % av den receptiva språkkunska-
pens uppgifter. I hörförståelse har dessa elever löst 30 % av uppgifterna, i läsförståelse 28 % och i struktur 24 % av upp-             
gifterna. Med andra ord är det de svagaste eleverna i A-lärokursen som inte har haft tid att skriva något i uppgiften. 
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Figur 37. Andelen (%) elever i A-lärokursen på olika färdighetsnivåer i delområdena skrift och 
tal i Södra Finlands län. 

Som Figur 37 visar är skillnaderna i andelen elever per färdighetsnivå små då 
resultatet i delområdena skrift och tal jämförs. Något fl er elever ser dock ut 
att få ett underkänt resultat och de två lägsta färdighetsnivåerna (A1.1 och 
A1.2) i delområdet skrift än i delområdet tal. 

Avslutningsvis jämförs resultaten i delområdet tal i de två länen. Eleverna i 
Södra Finlands län når oftast de högsta färdighetsnivåerna medan eleverna i 
Västra Finlands län oftast når de lägsta färdighetsnivåerna. Glädjande är att 
så få elever blir underkända (under nivå A1.1) i delområdet tal jämfört med 
andelen elever i delområdet skrift. Figur 38 sammanfattar de länsvisa resul-
taten i tal. Lägg märke till vertikalaxelns skala i fi guren.
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Figur 38. Andelen (%) elever i A-lärokursen på olika färdighetsnivåer i delområdet tal i Väs tra 
och Södra Finlands län. 

Trots att resultaten är sämre i Västra Finlands än i Södra Finlands län når 
många elever goda (nivå A2.1) eller bättre kunskaper i delområdet tal även i 
Västra Finlands län (34 %). Många elever i Södra Finlands län har sämre än 
goda kunskaper i tal (17 %) såsom Figur 38 visar. Skillnaderna mellan länen 
är statistiskt signifi kanta. 

I det avslutande kapitlet diskuteras de regionala skillnaderna i resultaten i 
A-lärokursen.

4.3.2 Modersmålsinriktad fi nska

Receptiv språkkunskap
Den modersmålsinriktade lärokursens el ever från Södra Finlands län når 
något bättre resultat i den receptiva språkkunskapens uppgifter än elev-
erna från Västra Finlands län. Eleverna från Södra Finlands län klarar 66 % 
av den receptiva språkkunskapens uppgifter och eleverna från Västra Fin-
lands län 61 % av dessa uppgifter. I delområdet hörförståelse klarar elever 
från Södra Finlands län 61 % av uppgifterna och eleverna från Västra Fin-
lands län 56 %. I delområdet läsförståelse klarar elever från Södra Finlands 
län 64 % och elever från Västra Finlands län 61 % av uppgifterna. I del-          
området språkkännedom klarar elever från söder 72 % och elever från väs-
ter 65 % av uppgifterna.61 

61 Skillnaden mellan länen i den receptiva delen av provet är statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000), likaså är skillnaden mel-
lan länen i delområdet hörförståelse och i delområdet språkkännedom statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000). I delområ-
det läsförståelse är skillnaden mellan länen nästan statistiskt signifi kant (sig. 0,020). Skillnaden har också praktisk signifi -
kans.

4

8

14

19
21

13

5 5 6 5

3 2

4

8

15 15
17 17

9 9

Västra Finlands län Södra Finlands län

0

5

10

15

20

25

30

35

under
A1.1

A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2



115

Resultaten är likartade som i utvärderingen 2001: I delområdet hörför-
ståelse löste eleverna från Västra Finlands län i genomsnitt 65 % av upp-                   
gifterna och eleverna från Södra Finlands län 68 % av uppgifterna, i delom-
rådet läsförståelse löste elever från Västra Finlands län 67 % av uppgifterna 
och elever från Södra Finlands län 73 % och av uppgifterna i delområdet 
språkkännedom löste elever från Västra Finlands län 68 % och elever från 
Södra Finlands län 74 % 62.

Tabell 31 sammanfattar resultatet i receptiva språkkunskapens uppgifter i 
Västra och i Södra Finlands län år 2009 och år 2001. 

Tabell 31. Andelen (%) rätta svar i receptiv språkkunskap i den modersmålsinriktade lärokurs en 
i Västra och Södra Finlands län år 2009 och 2001.

Delområde 2009 2001

VF SF VF SF

hörförståelse 56 % 61 % 65 % 68 %

läsförståelse 61 % 64 % 67 % 73 %

språkkännedom 65 % 72 % 68 % 74 %

VF = Västra Finland län
SF = Södra Finlands län

Tabell 31 visar att de största skillnaderna i receptiva språkkunskaper fi nns 
i delområdet läsförståelse i Södra Finlands län (73 % respektive 64 %) och 
i delområdet hörförståelse i Västra Finlands län (65 % respektive 56 %).                     
I båda fallen är skillnaden mellan år 2001 och år 2009 nio procentenheter. 
Den minsta skillnaden kan noteras i delområdet språkkännedom. 

Av den receptiva språkkunskapens uppgifter har eleverna från Västra 
Finlands län år 2001 klarat i genomsnitt 66 % och år 2009 i genomsnitt                          
61 %. Elevernas receptiva språkkunskap är med andra ord fem procenten-
heter lägre år 2009. Eleverna från Södra Finlands län klarade av 72 % av 
den receptiva språkkunskapens uppgifter år 2001 medan de år 2009 klarade 
av 66 % av dessa uppgifter. Skillnaden är alltså sex procentenheter lägre år 
2009 än 2001. 

62 För att kunna jämföra utvärderingsresultaten 2001 och 2009 har summapoängen för utvärderingen 2009 ändrats så att de 
motsvarar resultaten från utvärderingen 2001 (om tekniken kan läsas mera i Metsämuuronen 2009). En del av delområ-
dena i utvärderingsmaterialet 2001 ändrades så att de motsvarar bedömningen (poängsättningen) av provet år 2009 och 
vice versa. Av den anledningen kan de genomsnittliga andelarna rätta svar i utvärderingen 2001 vara annorlunda än de 
som nämns i utvärderingspublikationen 2001 (Toropainen 2002).
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Produktiv språkkunskap
I Västra och i Södra Finlands län är den genomsnittliga nivån i delområdet 
skrift B1.2 i den modersmålsinriktade lärokursen. Denna nivå är också nivån 
för goda kunskaper, alltså för vitsordet 8 vid slutbedömningen. Skillnaden 
i förhållande till resultatet i A-lärokursen är i Västra Finlands län tre färdig-
hetsnivåer och i Södra Finlands län två färdighetsnivåer63. 

Ungefär var fjärde elev som följer den modersmålsinriktade lärokursen           
i Västra Finlands län når nivån B2.1 i delområdet skrift (23 %). Under-
kända, alltså under nivå A1.1, blir enstaka elever (3 %). Goda kunskaper, 
alltså nivån B1.2, i delområdet skrift når var femte elev (21 %). Bättre resul-
tat än nivå B1.2 får nästan hälften av eleverna (47 %) i Västra Finlands län. 

En dryg fjärdedel av mofi -lärokursens elever i Södra Finlands län når nivån 
B2.1 i delområdet skrift (27 %). Under nivån A1.1 ligger 3 % av eleverna. 
Goda kunskaper i delområdet uppnår var femte elev (21 %) och bättre resul-
tat än nivå B 1.2 får nästan hälften av mofi -eleverna i Södra Finlands län 
(49 %).

Figur 39 sammanfattar resultatet i delområdet skrift i Västra och Södra     
Finlands län i procentuella andelar per färdighetsnivå. Lägg märke till verti-
kalaxelns skala i fi guren.

Figur 39. Andelen (%) elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen på olika           
färdighetsnivåer i delområdet skrift i Västra och Södra Finlands län. 

63 Den genomsnittliga färdighetsnivån i delområdet skrift i A-lärokursen är i Västra Finlands län A1.3 och i Södra Finlands 
län A2.2 (se avsnitt 4.3.1 A-fi nska).
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Resultatet i delområdet skrift är mycket jämnt i den modersmålsinriktade 
lärokursen mellan de två länen. Elevernas skrivkunskaper i bägge länen är 
på en relativt hög nivå. Det innebär att nästan hälften av eleverna i båda 
länen når en högre nivå än den som förutsätts för vitsordet 8 vid slutbe-
dömningen. 

4.4 Resultat i städer, i tätorter och på landsbygden 

I detta avsnitt presenteras resultaten i tre olika kommuntyper som de            
fi nlandssvenska skolorna fi nns i. I utvärderingen deltog fl est elever från 
städer (1 481 elever) och ungefär lika mycket elever från tätorter (655 elever) 
och från landsbygden (618 elever) (se avsnitt 1.1). Granskningen i det här 
avsnittet ger information om hur utbildningens jämlikhet förverkligas ur 
regionalt perspektiv i läroämnet fi nska. Resultaten presenteras enligt läro-
kurs och enligt kunnandet i uppgifter som testade receptiv språkkunskap och 
enligt kunnandet i uppgifter som testade produktiv språkkunskap.

4.4.1 A-fi nska

Receptiv språkkunskap
Elever från städer har konsekvent bättre resultat i de uppgif ter som gäller 
den receptiva språkkunskapen i jämförelse med elever från tätorter och från 
landsbygden. Eleverna på landsbygden har konsekvent det lägsta resultatet i 
dessa uppgifter.64 I städer har eleverna klarat av ungefär två uppgifter av tre 
(62 %), i tätorter har eleverna klarat av hälften av uppgifterna (50 %) och på 
landsbygden har eleverna klarat av ungefär en uppgift av tre (32 %). I del-
området hörförståelse har stadseleverna klarat ungefär två uppgifter av tre      
(65 %), tätortseleverna över hälften av uppgifterna (55 %) och landsbygds-      
eleverna en dryg tredjedel av uppgifterna (35 %). I delområdet läsförståelse 
har stadseleverna klarat av en knapp tredjedel av uppgifterna (63 %), tätorts-
eleverna hälften (50 %) och landsbygdseleverna lite mera än var tredje uppgift 
(34 %). Delområdet språkkännedom har eleverna i samtliga tre kommunty-
per klarat av sämst. I städer klarar eleverna av 57 % av uppgifterna i språk-                                                                                                                  
kännedom, i tätorter 41 % och på landsbygden 26 %. Skillnaderna är stora 
mellan kommuntyperna, i delområdet hörförståelse kan noteras en skillnad 

64 Svenskfi nlands landsbygd är så gott som helt och hållet svenskspråkig. Dessa elever är enspråkigt svenska och har egentli-
gen nästan ingen levande kontakt med det fi nska språket. Lektionerna i fi nska är för majoriteten den enda kontakten med 
fi nska språket. Dessa elever följer dock samma lärokurs som till exempel stadseleverna som i sin vardag med stor sanno-
likhet åtminstone hör fi nska. Problematiken är ingen nyhet, den kan anses vara fi nskundervisningens särdrag. Så länge 
som eleverna följer samma lärokurs som i detta fall är A-lärokursen, gäller samma krav och förutsättningar för eleverna 
oberoende av deras kontakter med det fi nska språket. 
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på 30 procentenheter mellan stadseleverna och eleverna på landsbygden,            
i delområdet läsförståelse kan noteras en skillnad på 29 procentenheter mel-
lan stadseleverna och eleverna från landsbygden samt i delområdet språk-
kännedom kan noteras en skillnad på 31 procentenheter mellan stadselever 
och elever på landsbygden.65 

Skillnaderna är stora och helt klart är, att det fi nns verkliga skäl till att vara 
orolig över sjunkande receptiva språkkunskaper i bägge länen. 

Produktiv språkkunskap
I genomsnitt når eleverna i städer nivå A2.2 i delområdet skrift, i tätorter 
nivå A2.1 och på landsbygden nivå A1.2. I genomsnitt når eleverna i delom-
rådet tal i städer nivå B1,1. i tätorter nivå A2.2 och på landsbygden nivå A1.3.

Nästan hälften av eleverna som följer A-lärokursen i städer når nivåerna 
A2.1, A2.2 och B1.2 i delområdet skrift (samtliga 15 %, sammanlagt 45 %). 
Under nivå A1.1 blir 5 % av stadseleverna och bättre än goda kunskaper i 
delområdet skrift har nästan hälften av eleverna i städer (48 %). Goda kun-
skaper, alltså nivå A2.2 i skrift når 15 % av stadseleverna. 

Ungefär var femte elev i städer når nivå B1.1 i delområdet tal (18 %). Under 
nivå A1.1 blir enstaka elever (1 %). Ett gott resultat får likaså ungefär var 
femte elev (17 %). Sämre än goda kunskaper i tal får 28 % av stadseleverna 
och bättre än goda kunskaper i delområdet tal har över hälften av eleverna 
(55 %).

Figur 40 sammanfattar resultatet i delområdena skrift och tal i städer. Lägg 
märke till vertikalaxelns skala i fi guren.

65 Skillnaderna mellan elever i städer, elever i tätorter och elever på landsbygden är statistiskt mycket signifi kanta i samtliga 
delområden och i hela den receptiva delen av provet (sig. 0,000). Skillnaden har också praktisk signifi kans.



119

Figur 40. Andelen (%) stadselever i A-lärokursen på olika färdighetsnivåer i delområdena skrift 
oc h tal. 

Resultaten i delområdena skrift och tal i städer verkar vara ganska likadana. 
Något högre resultat nås i tal än i skrift och något lägre resultat nås i skrift 
än i tal. På de lägsta nivåerna A1.1 och A1.2 befi nner sig ungefär var tionde 
elev i delområdet skrift (12 %), medan 5 % befi nner sig på de två lägsta nivå-
erna i delområdet tal. 

Av tätortseleverna når ungefär var femte nivå A1.2 i delområdet skrift           
(18 %). Ett underkänt resultat, alltså under nivå A1.1, får ungefär var tionde 
elev (9 %). Ett gott resultat, alltså en högre nivå än A2.2, får ungefär var femte 
elev (22 %) och ett sämre resultat än A2.2 får rejält över hälften av eleverna 
(59 %). Figur 41 konkretiserar tätortselevernas resultat i delområdena skrift 
och tal. Lägg märke till vertikalaxelns skala i fi guren.
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Figur 41. Andelen (%) tätortselever i A-lärokursen på olika färdighetsnivåer i delområdena 
skrift  och tal.

Resultaten i delområdena skrift och tal i tätorter verkar vara något annor-
lunda. På de lägsta nivåerna A1.1–A1.3 fi nns 42 % av eleverna i delområdet 
skrift och 32 % i delområdet tal. Skillnaden är statistiskt signifi kant (<0,009).
På de högsta nivåerna B2.1–B2.2 är situationen den motsatta; i delområdet 
skrift befi nner sig en knapp tiondedel av eleverna (7 %) och i delområdet tal 
16 % av eleverna. Skillnaden är statistiskt signifi kant (<0,001). 

Av landsbygdseleverna når var femte elev i delområdet skrift nivån A1.1 
(21 %). Var fjärde elev blir underkänd, vilket innebär att de inte uppnår den 
lägsta nivån A1.1 (26 %). Ett gott resultat, alltså nivån A2.2 , uppnår unge-
fär var tionde elev (8 %). Ett högre resultat än nivå A2.2 i delområdet skrift 
får 7 % av eleverna på landsbygden. Ett sämre resultat än nivån för goda 
kunskaper får rejält över hälften av eleverna (59 %). 

I delområdet tal når en knapp fjärdedel av eleverna från landsbygden nivån 
A2.1 (23 %). Dessa elever uppnår alltså nivån för goda kunskaper. Mindre 
än en tiondedel av eleverna blir underkända i delområdet tal (7 %). Ett lägre 
resultat än nivån för goda kunskaper har hälften av eleverna (50 %) och ett 
högre resultat når ungefär var femte elev (19 %).

Figur 42 sammanfattar landsbygdselevernas resultat i delområdena skrift och 
tal. Lägg märke till vertikalaxelns skala i fi guren. 
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Figur 42. Andelen (%) landsbygdselever i A-lärokursen på olika färdighetsnivåer i delområdena 
skri ft och tal. 

På landsbygden är eleverna något bättre i delområdet tal än i delområdet 
skrift. Märkbart fl era elever blir underkända i delområdet skrift (26 %) än i 
delområdet tal (7 %). På de lägsta nivåerna A1.1–A1.3 fi nns nästan hälften 
av eleverna i båda delområdena (skrift 49 %, tal 50 %), dock så att andelen 
elever stiger i delområdet tal i samband med att nivån stiger och andelen 
elever sjunker i delområdet skrift i samband med att nivån stiger. Ungefär 
var fjärde elev (23 %) har goda kunskaper i delområdet tal, medan mindre 
än var tionde elev (8 %) har goda kunskaper i delområdet skrift.

Sammanfattningsvis kan konstateras att elever från städer klarar sig bäst 
i båda produktiva delområdena jämfört med elever från tätorter och från 
landsbygden. Andelen elever som blir underkända i delområdet skrift är 
minst i städer (5 %) och störst på landsbygden (26 %). Andelen elever som 
blir underkända i delområdet tal är också minst i städer (1 %) och störst 
på landsbygden (7 %). I städer når en dryg tiondedel (15 %) goda kun-
skaper i delområdet skrift, i tätorter var tionde elev (10 %) och på lands-
bygden en knapp tiondedel (8 %). Ungefär var fjärde stadselev har goda 
kunskaper i delområdet tal (24 %), ungefär var femte i tätorter (18 %) 
och ungefär var tionde på landsbygden (14 %). Bättre än goda kunska-
per i delområdet skrift når nästan hälften av stadseleverna (48 %), ungefär 
var femte tätortselev (22 %) och mindre än var tionde elev på landsbygden                           
(7 %). Bättre än goda kunskaper i delområdet tal når nästan tre elever 
av fyra i städer (74 %), nästan hälften av tätortseleverna (45 %) och ungefär 
var femte elev på landsbygden (19 %). Stadselevernas kunskaper i delområ-
det tal är på en hög nivå, då nästan tre fjärdedelar av eleverna har bättre än 
goda kunskaper. Detta förklaras till stor del av den dagliga muntliga kontak-
ten med det fi nska språket. 
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I det avslutande kapitlet diskuteras de regionala skillnaderna i resultaten i 
A-lärokursen.

4.4.2 Modersmålsinriktad fi nska

Receptiv språkkunskap
De tvåspråkiga eleverna som följer den moder smålsinriktade lärokursen i 
städer har konsekvent klarat av uppgifterna i receptiv språkkunskap bättre 
än eleverna från landsbygden. Eleverna från landsbygden har klarat av dessa 
uppgifter sämst66. I städer har eleverna klarat av två uppgifter av tre i receptiv 
språkkunskap (66 %), i tätorter har eleverna klarat av 62 % och på landsbyg-
den drygt hälften av uppgifterna (52 %). I delområdet hörförståelse klarar 
stadseleverna av 61 % av uppgifterna, tätortseleverna klarar av 57 % medan 
landsbygdseleverna klarar av 47 % av uppgifterna. I delområdet läsförstå-
else klarar stadseleverna 64 %, tätortseleverna 60 % och landsbygdseleverna 
55 %. I delområdet språkkunskap klarar stadseleverna 71 % av uppgifterna, 
tätortseleverna 69 % och eleverna på landsbygden 53 % av uppgifterna.67 

Produktiv språkkunskap
I städer är den genomsnittliga nivån för delområdet skrift B1.2, i tätorter 
och på landsbygden är den genomsnittliga nivån B1.1. Nivån för goda kun-
skaper i delområdet skrift, alltså vitsordet 8 vid slutbedömningen, är B1.2 i 
den modersmålsinriktade lärokursen. 

Något mera än var fjärde elev i städer når nivån B2.1 i delområdet skrift    
(26 %). Under nivån A1.1 ligger 2 % av stadseleverna. Goda kunskaper i 
delområdet uppnår ungefär var femte elev (21 %). Bättre än goda kunskaper 
har över hälften av de tvåspråkiga stadseleverna (52 %) och sämre än goda 
kunskaper, alltså under nivå B1.2 har var fjärde elev (25 %).

66 På resultatet inverkar naturligtvis även de tvåspråkiga elevernas mindre kontakter med fi nska språket när Svenskfi nlands 
landsbygd till stora delar är så gott som enspråkigt svensk. Då omgivningen är totalt svenskspråkig fi nns inte samma behov 
av fi nska språket som i till exempel städer där omgivningen är två-språkig. 

67 Skillnaden mellan elever i städer och elever i tätorter i hela den receptiva delen av provet är statistiskt signifi kant (sig. 
0,002), mellan elever i städer och elever på landsbygden statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000) och mellan elever i tätor-
ter och elever på landsbygden statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000). I delområdet hörförståelse är skillnaden mellan 
elever i städer och elever i tätorter statistiskt signifi kant (sig. 0,002), mellan elever i städer och elever på landsbygden statis-
tiskt mycket signifi kant (sig. 0,000) och mellan elever i tätorter och elever på landsbygden statistiskt signifi kant (sig. 0,001). 
I delområdet läsförståelse är skillnaden mellan elever i städer och elever i tätorter statistiskt signifi kant (sig. 0,006), mel-
lan elever i städer och på landsbygden statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000) och mellan elever i tätorter och elever på 
landsbygden är skillnaden inte statistiskt signifi kant (sig. 0,096). I delområdet språkkännedom är skillnaden mellan elever 
i städer och elever i tätorter statistiskt inte signifi kant (sig. 0,084), men mellan elever i städer och elever på landsbygden är 
skillnaden statistiskt mycket signifi kant (sig. 0,000) och mellan elever i tätorter och elever på landsbygden likaså statistiskt 
mycket signifi kant (sig. 0,000). 
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Var fjärde elev i tätorter når nivån B2.1 i delområdet skrift (25 %). Ett 
underkänt resultat, alltså under nivå A1.1 i delområdet har en knapp tionde-
del av eleverna (7 %). Goda kunskaper i delområdet skrift har ungefär var 
femte tätortselev (21 %). Bättre än goda kunskaper har fl er än var tredje tät-
ortselev som följer den modersmålsinriktade lärokursen (38 %). Sämre än 
goda kunskaper har också en dryg tredjedel av de tvåspråkiga eleverna i tät-
orten (35 %).

En knapp fjärdedel av eleverna på landsbygden når också nivån B2.1 i del-
området skrift (23 %). Under nivån A1.1 ligger 2 % av eleverna. Goda kun-
skaper har var femte tvåspråkiga elev på landsbygden (20 %). Bättre än goda 
kunskaper i skrift har ungefär var tredje elev (35 %) och sämre än goda kun-
skaper, alltså under nivån B1.2, har 43 % av elever som följer den moders-
målsinriktade lärokursen. 

Figur 43 sammanfattar resultaten i delområdet skrift i städer, i tätorter och 
på landsbygden. Lägg märke till vertikalaxelns skala i fi guren.

Figur 43. Andelen (%) elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen på olika    
färdighetsnivåer i delområdet skrift i städer, i tätorter och på landsbygden. 

Resultaten i delområdet skrift enligt modersmålsinriktad lärokurs är ganska 
likartade i de tre olika kommuntyperna. Mest oroväckande är naturligtvis de 
sammanlagt 11 % av mofi -lärokursens elever som blir underkända. Dessa 
elever når inte den lägsta nivån A1.1 i delområdet skrift. Orsaken till ett 
underkänt resultat är sannolikt att eleverna lämnat in ett tomt papper. Något 
oftare har mofi -lärokursens landsbygdselever nivå A1.3 och A2.1 i delom-
rådet än stads- och tätortseleverna. Stadseleverna når något oftare nivåerna 
B2.2 och C1.1 i delområdet skrift än eleverna i tätorter och på landsbygden. 
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5 RESULTATENS SAMBAND MED VISSA     
 BAKGRUNDSVARIABLER

5.1 Resultat enligt vitsord

5.1.1 A-fi nska

Receptiv språkkunskap
Om den genomsnittliga andelen rät  ta svar i den receptiva språ kkunskapen 
jämförs med elevens vitsord i fi nska, ser man att kunnandet ökar ju högre 
vitsord eleven anger. Detta är naturligtvis ett väntat resultat. Elevens senaste 
vitsord i fi nska och framgången i utvärderingen korrelerar enligt följande:

Tabell 32. Korrelationen68 mellan elevens vitsord och framgång i utvärderingens delområden     
i A-lärokursen.

Delområden och uppgifter Korrelationskoefficient

receptiv språkkunskap 0,525

hörförståelse 0,449

läsförståelse 0,516

språkkännedom 0,486

produktiv språkkunskap  

tal 0,386

skrift 0,532

Av de uppgifter som ingår i den receptiva språkkunskapen är det uppgifterna 
i läsförståelse som korrelerar bäst med elevens vitsord i fi nska. Av den pro-
duktiva språkkunskapens uppgifter korrelerar resultaten i delområdet skrift 
bättre med elevens vitsord i fi nska än resultaten i delområdet tal. Korre-
lationerna är moderata med ett undantag. Vitsorden ”förklarar” 15–28% av 
variationen i provprestationen. Detta är ett lågt samband och det vore skäl 
att utreda orsakerna till detta69. 

68 Korrelationen blir signifi kant vid 0,01. Fullständig korrelation fi nns då koeffi cienten är 1. Korrelationen 0,20–0,40 anses 
vara svag, 0,41–0,70 moderat och 0,71–0,90 stark. 

69 Korrelationerna är något högre till exempel i utvärderingen av A-svenska (A-ruotsi) och B-svenska (B-ruotsi) år 2001 
(Tuokko 2002: 114–115), medan korrelationerna verkar vara likartade eller något högre till exempel i utvärderingen av 
äidinkieli (modersmål i de fi nska skolorna) år 1999 (Lappalainen 1999: 134). 
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Tabell 33 visar fl ickornas och pojkarnas genomsnittliga andel rätta svar i 
receptiv språkkunskap enligt elevens vitsord i fi nska i Västra och Södra Fin-
lands län. 

Tabell 33. Andelen (%) rätta svar enligt flickornas och pojkarnas vitsord i A-lärokursen i Västra 
och Södra  Finlands län.

Vitsord Alla           
elever Flickor Pojkar VF SF

10 70 % 70 % 69 % 61 % 85 %

9 61 % 60 % 63 % 48 % 76 %

8 55 % 53 % 58 % 43 % 67 %

7 44 % 40 % 46 % 35 % 56 %

6 35 % 34 % 35 % 26 % 47 %

5 26 % 29 % 25 % 21 % 39 %

4 23 % 17 % 24 % 16 % 28 %

   VF = Västra Finlands län SF = Södra Finlands län

Pojkarna med vitsordet 4 kan mera i receptiv språkkunskap än fl ickor med 
motsvarande vitsord. Pojkarna verkar få vitsordet 4 med högre kunskaper 
än fl ickorna. Likaså kan pojkar med vitsorden 6, 7, 8 eller 9 mera än fl ickor 
med motsvarande vitsord. Detta kan betyda att det av pojkarna förutsätts 
mera för dessa vitsord, alltså att pojkarna bedöms strängare än fl ickorna. 
Beträffande länen är skillnaden statistiskt mycket signifi kant i alla katego-
rier utom bland de elever som fått vitsordet fyra. Pojkars och fl ickors resul-
tat i receptiv språkkunskap presenteras något senare.

Tabell 33 visar också att det förutsätts mera i Södra Finlands län i recep-
tiv språkkunskap än i Västra Finlands län. Om en elev i Södra Finlands län 
har klarat 47 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap och angett att han 
eller hon har erhållit vitsordet 6 i fi nska, motsvarar detta resultat i Västra 
Finlands län vitsordet 8. En elev som erhållit vitsordet 8 i Västra Finlands 
län har i genomsnitt klarat av 43 % av den receptiva språkkunskapens upp-
gifter. Detta tyder på att det fortfarande existerar en skillnad på två vitsord 
mellan länen vid bedömningen av receptiv språkkunskap. Utvärderingen år 
2001 visade en likadan variation i vitsorden mellan dessa två län (Toropai-
nen, 2002: 102).70

70 I utvärderingen år 2001 baserade sig detta resultat på de delar av utvärderingen som samtliga elever deltog i. Det vill säga 
på uppgifterna i receptiv språkkunskap och skriftlig färdighet. År 2009 är utgångspunkten enbart resultatet i receptiv språk-
kunskap. Den produktiva språkkunskapen tas i beaktande senare. 
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I det följande granskas fl ickors och pojkars resultat i den receptiva språk-
kunskapens uppgifter i detalj. Om resultaten i receptiv språkkunskap gran-
skas enligt kön och elevens vitsord, märker man att fl ickorna verkar få vits-
orden 6, 7, 8 och 9 något lättare än pojkarna. För en fl icka räcker det att 
klara av 53 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap för att få vitsordet 8 i 
fi nska, medan det av pojkarna förutsätts 58 % avklarade uppgifter i receptiv 
språkkunskap. Detta innebär att bedömningen av pojkarnas receptiva språk-
kunskaper är något strängare än av fl ickornas kunnande. Endast när det gäl-
ler vitsordet 10 och vitsordet 5 är förhållandet motsatt. 

Figur 44 konkretiserar fl ickors och pojkars kunskaper i receptiv språk-      
kunskap enligt det vitsord de erhållit i fi nska. 

Figur 44. Flickors och pojkars framgång i A-lärokursens uppgifter i receptiv språkkunskap enligt 
vitsord.

Den  största skillnaden mellan den genomsnittliga andelen rätta svar i den 
receptiva språkkunskapens uppgifter i relation till det vitsord eleven erhål-
lit i fi nska fanns i fl ickornas resultat: Skillnaden mellan de fl ickor som erhål-
lit vitsordet 7 och de fl ickor som erhållit vitsordet 8 är 13 procentenheter. 
I fl ickornas resultat fi nns ett stort hopp på 12 procentenheter också mel-
lan vitsordet 4 och vitsordet 5. Det fi nns knappt någon skillnad i de pojkars 
resultat som erhållit vitsordet 4 och vitsordet 5. Beträffande pojkarna och 
fl ickorna är skillnaden statistiskt mycket signifi kant hos de elever som fått 
vitsordet sju. Hos de elever som fått vitsordet åtta är skillnaden signifi kant. 
För övrigt fi nns inga statistiskt signifi kanta skillnader. 
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Som det framgick i avsnitt 4.3.1 A-fi nska är skillnaderna i kunskaper i          
fi nska stora mellan Västra och Södra Finlands län. Ett likartat resultat exis-
terar också vid bedömningen i relation till elevers framgång i utvärderingen 
i de två länen.71 

En elev i Västra Finlands län med vitsordet 10 i läroämnet fi nska har i 
genomsnitt klarat av 61 % av den receptiva språkkunskapens uppgifter. En 
elev i Södra Finlands län skulle med 61 % andel rätta svar ha erhållit vits-
ordet 7 i läroämnet fi nska. Det fi nns med andra ord en skillnad på tre vits-
ord mellan länen i relation till framgången i utvärderingen. Det är mycket. 

En elev i Södra Finlands län med vitsordet 4 i läroämnet fi nska har i genom-
snitt klarat av 28 % av den receptiva språkkunskapens uppgifter. Med 
en dylik receptiv språkkunskap skulle denna elev ha erhållit vitsordet 6 i                  
Västra Finlands län.

I läroplanen 2004 fi nns bedömningskriterier för vitsordet 8. Det verkar som 
om de inte har givit tillräckligt stöd för bedömningen av elevers kunskaper 
i fi nska eftersom skillnaden mellan en elev som erhållit vitsordet 8 i fi nska i 
Västra och i Södra Finlands län är 24 procentenheter i framgången i utvär-
deringen: En elev som erhållit vitsordet 8 i Västra Finlands län har klarat      
43 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap, medan en elev i Södra Fin-
lands län har klarat 67 % av dessa uppgifter. 

Figur 45 sammanfattar elevers framgång i genomsnittlig andel rätta svar i 
receptiv språkkunskap i relation till det vitsord de erhållit i fi nska. 

Figur 45. Resultat i A-lärokursens uppgifter i receptiv språkkunskap i relation till elevers vitsord 
i finska  i Västra och Södra Finlands län.

71 Även i utvärderingen av modersmål och litteratur i årskurs 9 är resultaten något sämre i Västra Finlands län än i Södra Fin-
lands län (Silverström 2006: 59).
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Det centrala i resultatet är inte att eleverna från Västra Finlands län är sämre 
eller att eleverna från Södra Finlands län är bättre. Problemet är att bedöm-
ningsgrunderna är olika i dessa två län. Läroplanens bedömningsgrunder 
verkar inte ha vunnit terräng, eventuellt på grund av att de inte har upplevts 
vara tillräckligt praktiska att använda vid bedömningen av elevers kunska-
per i fi nska. Det fi nns med andra ord ett stort behov av att utveckla bedöm-
ningen av elevers kunskaper i fi nska så att den blir mer regionalt jämlik.         
I detta samband kan det också påpekas att det inte har ordnats tillräckligt 
med fortbildning för fi nsklärarna i att tolka och använda läroplanens krite-
rieskala och att de läromedel som används i fi nskundervisningen inte heller 
verkar ta kriterieskalan och dess nivåer tillräckligt i beaktande. 

Det har egentligen inte skett någon förbättring i relationen mellan elevers 
vitsord i A-lärokursens fi nska och framgången i utvärderingen sedan utvär-
deringen år 2001. Resultatet var likartat redan då; skillnaderna i vitsord mel-
lan de två länen var också då i A-lärokursen till och med tre vitsord i relation 
till elevers framgång i utvärderingen (Toropainen 2002: 102) 72.

Produktiv språkkunskap
Elever med vitsordet 10 i fi nska når i genomsnitt nivå B1.2 i delområdet 
skrift och elever med vitsordet 4 i fi nska når i genomsnitt nivå A1.1 i del-
området skrift. Elever med vitsordet 8 i fi nska når nivå A2.1 i delområdet 
skrift. Nivån A2.1 är en nivå lägre än kriterierna för vitsordet 8 vid slut-
bedömningen. I delområdet tal når elever med vitsordet 4 nivån A1.1 och 
elever med vitsord 10 nivån B1.1. Elever med vitsordet 8 i fi nska når nivån 
A2.2 i delområdet tal, vilket är en nivå högre än kriterierna för vitsordet 8 
vid slutbedömningen. 

5.1.2 Modersmålsinriktad fi nska

Receptiv språkkunskap
De receptiva språkkunskaperna är bättre om vitsordet är högt, vilket är ett 
förväntat resultat. Då man jämför elevens senaste vitsord i fi nska och fram-
gång i utvärderingen, märker man att samtliga delområden och uppgifter 
korrelerar mera eller mindre med varandra. Elevens senaste vitsord i fi nska 
korrelerar moderat med framgången i utvärderingen enligt följande:

72  I utvärderingen år 2001 baserade sig detta resultat på de delar av utvärderingen som samtliga elever deltog i. Det vill säga 
på uppgifterna i receptiv språkkunskap och skriftlig färdighet. År 2009 är utgångspunkten enbart resultatet i receptiv språk-
kunskap. Den produktiva språkkunskapen tas i beaktande senare. 
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Tabell 34. Korrelationen73 mellan elevens vitsord i finska och framgång i utvärderingen enligt 
den modersmålsinriktade lärokursen. 

Delområden och uppgifterna Korrelationskoefficient

receptiv språkkunskap 0,572

hörförståelse 0,449

läsförståelse 0,485

språkkännedom 0,488

produktiv språkkunskap  

skrift 0,549

Delområdena i receptiv språkkunskap har en moderat korrelation med 
elevens vitsord. Elevens kunskaper i den receptiva språkkunskapen som 
helhet korrelerar ungefär lika mycket med elevens vitsord som delområdet 
skrift i produktiv språkkunskap. 

Bland de elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen fi nns inga 
elever som erhållit vitsordet 4, vilket också Tabell 35 visar. Tabellen visar 
också fl ickornas och pojkarnas genomsnittliga andel rätta svar i receptiv 
språk kunskap enligt elevernas vitsord i fi nska i Västra och Södra Finlands 
län. 

Tabell 35. Andelen (%) rätta svar enligt flickornas och pojkarnas vitsord i den modersmåls-
inriktade lärokursen  i Västra och Södra Finlands län.

Vitsord Alla     
elever Flickor Pojkar VF SF

10 79 % 80 % 75 % 81 % 78 %

9 72 % 72 % 73 % 69 % 74 %

8 65 % 64 % 67 % 61 % 68 %

7 55 % 56 % 55 % 52 % 57 %

6 49 % 51 % 49 % 44 % 51 %

5 42 % 44 % 41 % 35 % 43 %

4 0 0 0 0 0

   VF = Västra Finlands län SF = Södra Finlands län

73 Korrelationen blir signifi kant vid 0,01. Fullständig korrelation fi nns då koeffi cienten är 1. Korrelationen 0,20–0,40 anses 
vara svag, 0,41–0,70 moderat och 0,71–0,90 stark korrelation. 
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Skillnaderna mellan fl ickors och pojkars kunskaper är obefi ntliga åtmin-
stone då det gäller vitsordet 9 och vitsordet 7. De största skillnaderna mel-
lan fl ickor och pojkar kan noteras vid vitsordet 10. Av en fl icka som erhål-
lit vitsordet 10 verkar det förutsättas något mera än av en pojke med vits-
ordet 10. Pojkars och fl ickors resultat i receptiv språkkunskap presenteras 
något senare.

Tabell 35 visar också att det verkar ställas högre krav på eleverna i Södra 
Finlands län i fråga om samtliga vitsord förutom vitsordet 10. Eleverna från 
Västra Finlands län ser ut att ha i genomsnitt ett vitsord högre vitsord i                
fi nska enligt mofi -lärokursen än eleverna i Södra Finlands län. De elever 
som erhållit vitsordet 10 i Västra Finlands län klarar i genomsnitt av fl era 
uppgifter än eleverna från Södra Finlands län. En variation på ett vitsord vid 
bedömningen av kunskaper i fi nska enligt den modersmålsinriktade lärokur-
sen fanns också år 2001 (Toropainen 2002: 104)74. 

Då elevers resultat granskas enligt erhållet vitsord och framgång i den recep-
tiva språkkunskapens delområden, märker man att det inte råder någon stark 
korrelation mellan dessa75. Tabell 36 sammanfattar de moderata korrela-
tionskoeffi cienterna enligt delområde.

Tabell 36. Korrelationen enligt delområde i receptiv språkkunskap i den modersmålsinriktade 
lärokursens prov.

 Delområde Korrelationskoefficient

hörförståelse 0,449

läsförståelse 0,485

språkkännedom 0,488

provet i receptiv språkkunskap 0,572

I det följande granskas fl ickors och pojkars resultat i den receptiva språk-
kunskapens uppgifter i detalj. Skillnaderna är små mellan pojkars resultat 
och de två högsta vitsorden i fi nska. Skillnaden mellan pojkar som erhållit 
vitsordet 9 och pojkar som erhållit vitsordet 10 i fi nska enligt mofi -lärokur-
sen är enbart två procentenheter i framgången i den receptiva språkkunska-
pens uppgifter. De pojkar som erhållit vitsordet 9 har i genomsnitt klarat av      
73 % av uppgifterna och de pojkar som erhållit vitsordet 10 har i genomsnitt 

74 I utvärderingen år 2001 baserade sig detta resultat på de delar av utvärderingen som samtliga elever deltog i. Det vill säga 
på uppgifterna i receptiv språkkunskap och skriftlig färdighet. År 2009 är utgångspunkten enbart resultatet i receptiv språk-
kunskap. Den produktiva språkkunskapen tas i beaktande senare.

75 Korrelationen blir signifi kant vid 0,01. Fullständig korrelation fi nns då koeffi cienten är 1. Korrelationen 0,20–0,40 anses 
vara svag, 0,41–0,70 moderat och 0,71–0,90 stark. 
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klarat av 75 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap. En lika snäv skillnad 
i fl ickors vitsord i relation till framgången i den receptiva språkkunskapens 
uppgifter fi nns inte. Pojkar som erhållit vitsordet 7 i fi nska har i genomsnitt 
klarat av 55 % av uppgifterna och de pojkar som erhållit vitsordet 8 i fi nska 
har klarat 67 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap. Skillnaden i fram-
gången är tolv procentenheter. Det är den största skillnaden mellan vitsord 
och framgång i utvärderingens uppgifter i receptiv språkkunskap. 

Figur 46 konkretiserar fl ickors och pojkars kunskaper i receptiv språk-     
kunskap enligt det vitsord de erhållit i fi nska. 

Figur 46. Flickors och pojkars framgång i den modersmålsinriktade lärokursens uppgifter i 
receptiv språkkunskap e nligt vitsord.

Mellan de pojkar som erhållit vitsordet 9 och vitsordet 10 i fi nska fi nns 
knappt någon skillnad i deras framgång i den receptiva språkkunskapens 
uppgifter. Beträffande könen fi nns inga statistiskt signifi kanta skillnader. Poj-
karna får vitsordet 10 med något sämre receptiva språkkunskaper än fl ick-
orna. Däremot får fl ickorna vitsordet 8 med något sämre receptiva språk-
kunskaper än pojkarna. Flickornas och pojkarnas receptiva språkkunska-
per är så gott som likadana vare sig de har erhållit vitsordet 7 eller vitsor-
det 9 i fi nska. 

I det följande granskas elevers resultat i den receptiva språkkunskapens upp-
gifter enligt Västra Finlands och Södra Finlands län i förhållande till vits-
ordet i fi nska. En elev i Södra Finlands län med vitsordet 8 har i genom-
snitt klarat av 68 % av den receptiva språkkunskapens uppgifter – med den 
andelen rätta svar skulle dessa elever erhållit vitsordet 9 i fi nska i Västra Fin-
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lands län. I Södra Finlands län förutsätts det mera av eleverna än i Västra               
Finlands län. Eleverna i Södra Finlands län har en högre genomsnittlig andel 
rätta svar i samtliga vitsord förutom i vitsordet 10 än elever i Västra Finlands 
län: Antingen har eleverna i Västra Finlands län ett för högt vitsord eller så 
har eleverna i Södra Finlands län ett för lågt vitsord i fi nska i ljuset av deras 
resultat i den receptiva språkkunskapens uppgifter. 

Figur 47 sammanfattar elevernas resultat i den receptiva språkkunskapens 
uppgifter i Västra och Södra Finlands län i förhållande till deras vitsord i 
fi nska. 

Figur 47. Andelen (%) rätta svar enligt elevens vitsord i den modersmålsinriktade lärokursens 
uppgifter i recepti v språkkunskap i Södra och Västra Finlands län.

Figur 47 visar att elever i Södra Finlands län med vitsordet 5 till vitsordet 9 
har högre andel rätta svar än elever med motsvarande vitsord i Västra Fin-
lands län. Elever med vitsordet 10 i Västra Finlands län har en högre andel 
rätta svar (81 %) än elever i Södra Finlands län (78 %). Beträffande länen är 
skillnaderna statistiskt mycket signifi kanta beträffande vitsordet 8. I vitsor-
den 7 och 9 är skillnaderna statistiskt signifi kanta. 

Produktiv språkkunskap
Elever med vitsordet 10 i fi nska når i genomsnitt nivån B2.2 i delområdet 
skrift och elever med vitsordet 5 når i genomsnitt nivån A2.1 i delområdet 
skrift76. För goda kunskaper, alltså vitsordet 8, förutsätts nivå B1.2 i delom-
rådet skrift vid slutbedömningen. I genomsnitt når de elever som har erhål-
lit vitsordet 8 i fi nska denna nivå. 

76  Bland de elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen fanns inga elever som erhållit vitsordet 4 i fi nska. 
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5.2 Resultat enligt planerad studieplats efter den    
 grundläggande utbildningen

5.2.1 A-fi nska

De elever som planerar att fortsätta sina studier i gymnasium klarar sig bättre 
i samtliga uppgifter i receptiv språkkunskap än de elever som planerar att 
fortsätta med yrkesutbildning. Skillnaden är störst i uppgifter i läsförstå-
else. Skillnaden är minst i språkkännedom; elever som ämnar fortsätta med 
gymnasiestudier klarar av nästan hälften av uppgifterna (49 %) och elever 
som ämnar fortsätta med yrkesutbildning klarar ungefär var tredje uppgift         
(35 %). Figur 48 sammanfattar dessa resultat. 

Figur 48. Andelen (%) rätta svar i A-lärokursens uppgifter i receptiv språkkunskap enligt plane-
rad studieplats ef ter den grundläggande utbildningen.

De som vill fortsätta i gymnasium klarar av 56 % av uppgifterna i recep-
tiv språkkunskap medan de som söker till yrkesutbildning klarar 40 % av 
dessa uppgifter. 

Resultatgranskningen enligt kön visar att de pojkar som söker till gymnasium 
har de bästa receptiva språkkunskaperna medan de pojkar som söker till 
yrkesutbildning har de sämsta resultaten i receptiv språkkunskap. Pojkar som 
söker till gymnasium klarar 57 % av receptiva språkkunskapens uppgifter 
medan pojkar som söker till yrkesutbildning klarar 40 % av dessa uppgifter. 
De pojkar och fl ickor som söker till gymnasium ligger på samma nivå i 
receptiv språkkunskap. Sämst klarar dessa pojkar och fl ickor av uppgifterna 
i språkkännedom där de klarar av nästan hälften av uppgifterna (49 % mot 
48 %). Bäst klarar de uppgifterna i hörförståelse (60 % mot 59 %). Skillna-
derna är mycket signifi kanta i alla delområden. 
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Figur 49 sammanfattar elevernas resultat enligt andelen rätta svar i olika 
receptiva språkkunskapens delområden.

Figur 49. Flickors och pojkars framgång i A-lärokursens uppgifter i receptiv språkkunskap enligt 
planerad studieplats efter den grundläggande utbildningen.

Som Figur 49 visar klarar sig de pojkar som ämnar söka till yrkesutbild-
ning allra sämst i uppgifterna i receptiv språkkunskap. Skillnaden i förhål-
lande till pojkar som söker till gymnasium är 14 procentenheter i språkkän-
nedom, 19 procentenheter i läsförståelse och 16 procentenheter i läsförstå-
else. Däremot är skillnaden liten i receptiv språkkunskap mellan de fl ickor 
och de pojkar som söker till yrkesutbildning (42 % respektive 40 %). Skill-
naderna är mycket signifi kanta.
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5.2.2 Modersmålsinriktad fi nska

De elever som har följt den modersmålsinriktade lärokursen och har planer 
på att fortsätta sina studier i gymnasium klarar sig bättre i samtliga uppgifter 
i receptiv språkkunskap än de elever som planerar att fortsätta med yrkes-
utbildning. Skillnaderna mellan dessa två elevgrupper är rätt så lika i samt-
liga tre delområden. Resultaten varierar mellan 11 och 13 procentenheter. 
Skillnaderna är mycket signifi kanta. Bäst har eleverna klarat av uppgifterna 
i språkkännedom; de elever som söker till gymnasium har klarat av nästan 
tre uppgifter av fyra (73 %) och de elever som söker till yrkesutbildningen 
har klarat av 62 % av uppgifterna. Sämst har eleverna klarat av uppgifterna 
i hörförståelse; elever som söker till gymnasium klarade av 63 % av upp-
gifterna och elever som söker till yrkesutbildning klarade av 51 % av upp-
gifterna i hörförståelse. Figur 50 sammanfattar dessa resultat enligt genom-
snittlig andel rätta svar. 

Figur 50. Andelen (%) rätta svar i den modersmålsinriktade lärokursens uppgifter i receptiv 
språkkunskap enligt  planerad studieplats efter den grundläggande utbildningen.

De elever som planerar att fortsätta sina studier i gymnasium klarar i genom-
snitt av 68 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap, medan de elever som 
ämnar fortsätta i yrkesutbildning i genomsnitt klarar 56 % av dessa uppgifter. 

Resultatgranskningen enligt kön visar att de fl ickor som söker till gymna-
sium har de bästa receptiva språkkunskaperna, medan de pojkar som söker 
till yrkesutbildning har de sämsta resultaten i receptiv språkkunskap. Flickor 
som söker till gymnasium klarar 69 % av uppgifterna i receptiv språk-                          
kunskap, medan pojkarna som söker till yrkesutbildning klarar 53 % av 
dessa uppgifter. Skillnaderna är mycket signifi kanta inom alla delområden.
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Flickor som söker till gymnasium är något bättre i samtliga delområden i 
receptiv språkkunskap än pojkar som söker till gymnasium. Sämst klarar 
dessa pojkar och fl ickor av uppgifterna i hörförståelse: de klarar av nästan 
två uppgifter av tre (64 % respektive 62 %). Bäst klarar de sig i delområdet 
språkkännedom (74 % respektive 72 %).

Figur 51 sammanfattar dessa elevers resultat enligt genomsnittlig andel rätta 
svar i olika delområden i receptiv språkkunskap.

Figur 51. Flickors och pojkars andelar (%) rätta svar i den receptiva språkkunskapens upp-   
gifter i den modersmålsinr iktade lärokursens prov enligt planerad studieplats efter den grund- 
läggande utbildningen.

Som Figur 51 visar klarar sig de pojkar som söker till yrkesutbildning allra 
sämst uppgifterna i receptiv språkkunskap. Skillnaden i förhållande till poj-
kar som söker till gymnasium är 12 procentenheter i delområdet språk-    
kännedom, 13 procentenheter i delområdet läsförståelse och 14 procent-
enheter i delområdet hörförståelse. Totalt är skillnaden i receptiv språk-       
kunskap mellan de pojkar som söker till gymnasium och de pojkar som 
söker till yrkesutbildning 13 procentenheter (66 % respektive 53 %). Skill-
naderna är mycket signifi kanta. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fl ickor som söker till gymnasium har 
de bästa resultaten i den receptiva språkkunskapen, medan pojkar som söker 
till yrkesutbildning har de sämsta resultaten. I genomsnitt klarar pojkar som 
söker till yrkesutbildningen lite över hälften av samtliga uppgifter i recep-
tiv språkkunskap (53 %) medan fl ickor som söker till gymnasium i genom-
snitt klarar av 69 % av dessa uppgifter. Skillnaderna är mycket signifi kanta. 
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6 SAMMANFATTNING

I den andra utvärderingen av inlärningsresultat i fi nska deltog sammanlagt 
2754 elever. Av dem följer 1081 den modersmålsinriktade lärokursen och 
1673 elever följer A-lärokursen i fi nska. I utvärderingen deltog ungefär lika 
många fl ickor (n = 1402) och pojkar (n =1352). Dessa elever gick i 40 sko-
lor som ger undervisning i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen i 
Svenskfi nland77.

6.1 Bakgrund

Utgångspunkten för utvärderingen av kunskaperna i fi nska var Grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. För utvärderingen 
utarbetades lämpliga uppgifter i receptiv och produktiv språkkunskap för 
både A-lärokursen och för den modersmålsinriktade lärokursen. Den recep-
tiva språkkunskapens uppgifter testade elevers kunskaper i delområdena 
hör- och läsförståelse samt i delområdet språkkännedom. Den produktiva 
språkkunskapens uppgifter mätte elevers kunskaper i delområdena tal och 
skrift. Samtliga uppgifter förhandstestades bland fi nlandssvenska nionde-
klassare och gymnasister för att få information om hur uppgifterna funge-
rar så att de lämpligaste alternativen kunde väljas ut till det slutliga provet. I 
och med att gymnasielever från första årskursen deltog i förhandstestningen 
fi ck man också information om uppgifterna fungerar bland sådana elever 
och redan avslutat den grundläggande utbildningen.

Reliabiliteten i delområdena i den receptiva språkkunskapen var i A-läro-
kursen god eller hög. De receptiva språkkunskaperna i A-lärokursen mättes 
med ett prov med hög reliabilitet. Däremot var reliabiliteten i delområdena 
i den receptiva språkkunskapen i den modersmålsinriktade lärokursen svaga 
eller moderata. Provhelheten för receptiva språkkunskaper i mofi -lärokur-
sen hade dock god reliabilitet. 

Uppgifterna bedömdes i första hand av fi nsklärarna i de skolor som deltog 
i utvärderingen. Vid bedömningen användes de instruktioner som ingick i 
utvärderingsmaterialet och som provkonstruktörerna hade utarbetat och 
bearbetat efter förhandstestningen. Vid bedömningen av de produktiva del-
områdena användes en kriterieskala som hade utgångspunkt i den euro-
peiska referensramen och läroplanen 2004. Resultaten av de produktiva del-
områdena angavs i färdighetsnivåer. En del av svaren på de produktiva upp-
gifterna kontrollbedömdes senare för att säkerställa konsekvensen av lärar-
nas bedömning.

77 Landskapet Åland deltog inte i utvärderingen av inlärningsresultat i fi nska.
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Utvärderingsmaterialet bestod förutom av språkuppgifter också av enkä-
ter för eleverna, lärarna i fi nska och rektorerna i deltagande skolor. Lärarna 
svarade bland annat på frågor om utbildning, lärarerfarenhet, läromedel, 
bedömningsgrunder, läroplanen och samarbete med övriga lärare i skolan. 
Rektorsenkäten bestod av frågor som bland annat gällde skolans elevantal, 
fördelningen mellan elever som följer A-lärokursen i fi nska och elever som 
följer den modersmålsinriktade lärokursen i fi nska, antalet fi nsklärare och 
periodfördelningen. Eleverna fi ck svara på frågor som bland annat berörde 
deras modersmål, språkliga identitet, hemspråk samt det material och de 
arbetssätt som används under lektionerna i fi nska. Dessutom kartlades elev-
ernas uppfattningar om fi nskundervisningen i årskurserna 7–9 genom påstå-
enden som gällde känslan av att ha nytta av fi nska, att behärska fi nska och 
att tycka om fi nska.

Traditionella metoder har använts i analysen av elevsvaren. I rapporteringen 
av resultaten har det använts relativa andelar rätta svar, eftersom varje del-
område gav olika antal maximipoäng. I samband med att resultaten jäm-
förts har också signifi kanstest gjorts för att säkerställa att eventuella skillna-
der kan anses ha uppkommit av andra orsaker än slumpen. Övriga analyser 
som använts är korrelationsanalyser. Attitydpåståendena har komprimerats 
till större helheter med hjälp av faktoranalys. 

Materialet har granskats ur könsperspektiv för att få information om hur 
utbildningens jämställdhet förverkligas samt ur ett regionalt perspektiv för 
att få information om hur utbildningens jämliket förverkligas i läroämnet 
fi nska. Dessutom har materialet granskats utgående från två elevperspek-
tiv, det vill säga elevens senaste vitsord i fi nska och elevens planerade stu-
dieplats efter den grundläggande utbildningen. Elevens senaste vitsord har 
relaterats till framgången i utvärderingen för att få information om bedöm-
ningen av kunskaperna i fi nska. 

6.2 Resultat enligt delområdena

Inledningsvis sammanfattas de centrala resultaten i delområdena hörför-
ståelse, läsförståelse och språkkännedom i receptiv språkkunskap. Däref-
ter sammanfattas resultaten i delområdena skrift och tal i produktiv språk-
kunskap.

I delområdet hörförståelse var den genomsnittliga andelen rätta svar i 
A-lärokursen 52 % och i mofi -lärokursen 59 %. Resultaten är lägre än i 
utvärderingen 2001. Då löste eleverna i A-lärokursen 67 % av uppgifterna 
och eleverna i mofi -lärokursen 66 % av uppgifterna i delområdet hörför-
ståelse. 
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Flickor som följer A-lärokursen klarade 54 % av uppgifterna och pojkarna 
51 % av uppgifterna. I delområdet hörförståelse kan man för fl ickornas del 
notera en skillnad på 16 procentenheter mellan utvärderingen år 2001 och 
utvärderingen år 2009. Pojkarnas resultat är 13 procentenheter lägre år 2009 
än år 2001. Flickor som följer den modersmålsinriktade lärokursen har kla-
rat av 61 % av uppgifterna i hörförståelse, medan pojkarna har klarat av              
57 % av dessa uppgifter. Flickornas resultat är tio procentenheter lägre år 
2009 än i utvärderingen år 2001. Då löste de tvåspråkiga fl ickorna 71 % av 
uppgifterna i delområdet hörförståelse. I delområdet hörförståelse har poj-
karna så gott som likadana resultat år 2001 och år 2009: Skillnaden är endast 
tre procentenheter. Flickornas kunskaper i delområdet hörförståelse är något 
bättre än pojkarnas. 

Då resultaten i delområdet hörförståelse granskas länsvis, kan man notera 
stora regionala skillnader. I A-lärokursen klarar eleverna i Västra Finlands 
län av 42 % av uppgifterna i delområdet hörförståelse och eleverna i Södra 
Finlands län klarar 66 % av uppgifterna i hörförståelse. Åtta år tidigare kla-
rade A-lärokursens elever i Västra Finlands län 58 % av uppgifterna i del-
området hörförståelse och eleverna i Södra Finlands län 78 % av dessa upp-
gifter. Det kan med andra ord noteras en skillnad på 16 procentenheter i 
resultatet i delområdet hörförståelse i Västra Finlands län mellan utvärde-
ringen år 2001 och utvärderingen år 2009. Resultatet i Södra Finlands län är 
12 procentenheter lägre år 2009 jämfört med resultatet i utvärderingen år 
2001. De tvåspråkiga eleverna som följer mofi -lärokursen i Västra Finlands 
län klarade av 56 % av uppgifterna i delområdet hörförståelse, medan elev-
erna i Södra Finlands län klarade av 61 % av dessa uppgifter. Det fi nns med 
andra ord knappt någon skillnad i delområdet hörförståelse mellan de två-
språkiga eleverna som följer mofi -lärokursen i Västra och Södra Finlands 
län. Om resultaten jämförs med andelen rätta svar i utvärderingen år 2001 
kan det noteras att de tvåspråkiga eleverna i Västra Finlands län har nio pro-
centenheter lägre resultat år 2009 jämfört med år 2001, medan de tvåsprå-
kiga eleverna i Södra Finlands län har sju procentenheter lägre resultat år 
2009 än år 2001 i delområdet hörförståelse. 

Då resultaten i delområdet hörförståelse granskas enligt elevens hemkom-
mun kan man notera att de enspråkiga landsbygdseleverna som följer A-läro-
kursen i genomsnitt klarar av 35 % av uppgifterna i hörförståelse, tätortsele-
verna har svarat rätt i 55 % av uppgifterna och stadseleverna har löst 65 % 
av uppgifterna i hörförståelse. De elever som följer mofi -lärokursen i städer 
svarade i genomsnitt rätt på 61 % av uppgifterna i hörförståelse, de tvåsprå-
kiga tätortseleverna löste 57 % av uppgifterna och eleverna på landsbygden 
klarade 47 % av uppgifterna i delområdet hörförståelse. 
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I delområdet läsförståelse var den genomsnittliga andelen rätta svar i 
A-lärokursen 50 % och i den modersmålsinriktade lärokursen 63 %. Resul-
taten är lägre än i utvärderingen 2001. Då löste eleverna i A-lärokursen         
58 % av uppgifterna och eleverna i mofi -lärokursen 70 % av uppgifterna i 
delområdet hörförståelse. 

Flickor som följer A-lärokursen klarade av 52 % av uppgifterna, medan poj-
karna klarade av 48 % av uppgifterna. I fl ickornas resultat kan det noteras 
en skillnad på 10 procentenheter i delområdet läsförståelse mellan utvärde-
ringen år 2001 och utvärderingen år 2009. Pojkarnas resultat är 6 procenten-
heter lägre år 2009 än år 2001. Flickor som följer mofi -lärokursen har klarat 
av 66 % av uppgifterna i läsförståelse, medan pojkarna klarade av 60 % av 
dessa uppgifter. Flickornas resultat är nio procentenheter lägre än i utvär-
deringen år 2001. Då löste de tvåspråkiga fl ickorna 75 % av uppgifterna i 
delområdet läsförståelse. I pojkarnas resultat kan det knappast noteras en 
skillnad mellan resultaten i delområdet läsförståelse i utvärderingen år 2001 
och år 2009. Skillnaden är endast fyra procentenheter. 

Då resultaten i delområdet läsförståelse granskas länsvis, kan man notera 
stora regionala skillnader. I A-lärokursen klarade eleverna i Västra Finlands 
län 40 % av uppgifterna i läsförståelse, medan eleverna i Södra Finlands län 
klarade 63 % av dessa uppgifter. Åtta år tidigare klarade A-lärokursens elever 
i Västra Finlands län 47 % av uppgifterna i delområdet läsförståelse, medan 
elever i Södra Finlands län klarade 71 % av dessa uppgifter. Det kan med 
andra ord noteras en skillnad på 7 procentenheter i resultatet i läsförståelse i 
Västra Finlands län mellan utvärderingen år 2001 och utvärderingen år 2009. 
Resultatet i Södra Finlands län är 8 procentenheter lägre år 2009 jämfört 
med resultatet i utvärderingen år 2001. De tvåspråkiga eleverna som följer 
den modersmålsinriktade lärokursen i Västra Finlands län klarade av 61 % 
av uppgifterna i delområdet läsförståelse, medan eleverna i Södra Finlands 
län löste 64 % av dessa uppgifter. Det fi nns med andra ord knappt någon 
skillnad i resultaten för de tvåspråkiga eleverna som följer mofi -lärokursen 
i Västra och Södra Finlands län i delområdet läsförståelse. Om resultaten 
jämförs med andelen rätta svar i utvärderingen år 2001 kan det noteras att 
de tvåspråkiga eleverna i Västra Finlands län har sex procentenheter lägre 
resultat år 2009 jämfört med år 2001 i delområdet läsförståelse. De tvåsprå-
kiga eleverna i Södra Finlands län har nio procentenheter lägre resultat år 
2009 än år 2001 i delområdet läsförståelse. 

Då resultaten i delområdet läsförståelse granskas enligt elevens hem-        
kommun kan man notera att de enspråkiga eleverna som följer A-lärokur-
sen på landsbygden i genomsnitt klarar av 34 % av uppgifterna i läsförstå-
else, tätortseleverna har svarat rätt i 54 % av uppgifterna och stadseleverna 
har klarat 63 % av uppgifterna i läsförståelse. De elever som följer mofi -
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lärokursen i städer svarade i genomsnitt rätt på 64 % av uppgifterna, de två-   
språkiga tätortseleverna klarade 60 % av uppgifterna och eleverna på lands-
bygden klarade 55 % av uppgifterna i delområdet läsförståelse.

I delområdet språkkännedom var den genomsnittliga andelen rätta svar     
43 % i A-lärokursen och 70 % i den modersmålsinriktade lärokursen. Resul-
taten är lägre än i utvärderingen 2001. Då löste eleverna i A-lärokursen         
51 % av uppgifterna, medan eleverna i mofi -lärokursen löste 71 % av upp-
gifterna i delområdet språkkännedom. 

Flickor som följer A-lärokursen klarade 44 % av uppgifterna i språk-          
kännedom och pojkarna 41 % av uppgifterna. I fl ickornas resultat kan 
det noteras en skillnad på 7 procentenheter i delområdet språkkännedom 
mellan utvärderingen år 2001 och utvärderingen år 2009. Pojkarnas resul-
tat är 10 procentenheter lägre år 2009 än år 2001. Flickor som följer mofi -
lärokursen har klarat av 71 % av uppgifterna i språkkännedom, medan                
pojkarna klarade av 68 % av dessa uppgifter. Varken i fl ickornas eller poj-
karnas resultat kan det märkas någon större skillnad: fl ickornas resultat är 
endast tre procentenheter lägre än i utvärderingen år 2001, medan pojkar-
nas resultat är endast en procentenhet lägre i delområdet språkkännedom. 
Flickornas kunskaper i delområdet språkkännedom är något bättre än poj-
karnas år 2009. 

Då resultaten i språkkännedom granskas länsvis, kan det noteras stora      
regionala skillnader. I A-lärokursen klarar eleverna i Västra Finlands län av             
30 % av uppgifterna i språkkännedom, medan eleverna i Södra Finlands 
län klarar av 58 % av dessa uppgifter. Åtta år tidigare klarade A-lärokursens 
elever i Västra Finlands län 37 % av uppgifterna i delområdet läsförståelse, 
medan elever i Södra Finlands län klarade 70 % av dessa uppgifter. Det kan 
med andra ord noteras en skillnad på 7 procentenheter i resultatet i språk-                         
kännedom i Västra Finlands län mellan år 2001 och år 2009. Resultatet i Södra    
Finlands län är 12 procentenheter lägre år 2009 jämfört med resultatet år 
2001. De tvåspråkiga eleverna som följer mofi -lärokursen i Västra Finlands 
län klarade 65 % av uppgifterna i delområdet språkkännedom, medan elev-
erna i Södra Finlands län löste 72 % av dessa uppgifter. Det fi nns med andra 
ord knappt någon skillnad i resultatet mellan de tvåspråkiga eleverna som 
följer mofi -lärokursen i Västra och Södra Finlands län i delområdet språk-
kännedom. Om resultaten jämförs med andelen rätta svar i utvärderingen år 
2001 kan det noteras att det knappt förekommer någon skillnad mellan de 
tvåspråkiga elevernas resultat vare sig i Västra Finlands län eller i Södra Fin-
lands län: Skillnaden mellan resultaten år 2001 och 2009 är tre procentenhe-
ter i Västra Finlands län och två procentenheter i Södra Finlands län. 
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Då resultaten i delområdet språkkännedom granskas enligt elevens hem-
kommun kan man notera att de enspråkiga eleverna som följer A-lärokur-
sen på landsbygden i genomsnitt klarar 26 % av uppgifterna i språkkänne-
dom, tätortseleverna har svarat rätt i 41 % av uppgifterna, medan stadsele-
verna har löst 57 % av dessa uppgifter. De elever som följer mofi -lärokur-
sen i städer svarade i genomsnitt rätt på 71 % av uppgifterna i språkkänne-
dom, de tvåspråkiga tätortseleverna löste 69 % av uppgifterna och eleverna 
på landsbygden klarade 53 % av uppgifterna i delområdet språkkännedom. 

Tabell 37 sammanfattar resultaten enligt andelen rätta svar i samtliga delom-
råden i receptiv språkkunskap.

Tabell 37. Andelen (%) rätta svar i tre delområden i receptiv språkkunskap enligt några 
bakgrundsvariabler i utvä rderingen år 2001 och utvärderingen år 2009. 

Utvärdering Bakgrunds- 
variabler

Delområde

Hörförståelse Läsförståelse Språkkännedom

A-fi Mofi A-fi Mofi A-fi Mofi

2009 alla 52 % 59 % 50 % 63 % 43 % 70 %

pojkar 51 % 57 % 48 % 60 % 41 % 68 %

flickor 54 % 61 % 52 % 66 % 44 % 71 %

2001 alla 67 % 66 % 58 % 70 % 51 % 71 %

pojkar 64 % 60 % 54 % 64 % 51 % 67 %

flickor 70 % 71 % 62 % 75 % 51 % 74 %

2009 alla 52 % 59 % 50 % 63 % 43 % 70 %

VF 42 % 56 % 40 % 61 % 30 % 65 %

SF 66 % 61 % 63 % 63 % 58 % 72 %

2001 alla 67 % 66 % 58 % 70 % 51 % 71 %

VF 58 % 65 % 47 % 67 % 37 % 68 %

SF 78 % 68 % 71 % 73 % 70 % 74 %

2009 alla 52 % 59 % 50 % 63 % 43 % 70 %

stad 65 % 61 % 63 % 64 % 57 % 71 %

tätort 55 % 57 % 54 % 60 % 41 % 69 %

landsbygd 35 % 47 % 34 % 55 % 26 % 53 %

   VF = Västra Finlands län SF = Södra Finlands län
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För att utvärderingsresultaten 2001 och 2009 skall kunna jämföras har sum-
mapoängen av utvärderingen 2009 ändrats så att de motsvarar resultaten 
från utvärderingen 2001 (om tekniken kan läsas mera i Metsämuuronen 
2009). En del av delområdena i utvärderingsmaterialet 2001 ändrades så 
att de motsvarar bedömningen för provet år 2009 och vice versa. Av den 
anledningen kan den genomsnittliga andelen rätta svar från utvärderingen 
2001 vara annorlunda än det som nämns i utvärderingspublikationen 2001 
(Toropainen 2002). 

I den produktiva språkkunskapens delområde skrift nås i genomsnitt                 
i A-lärokursen nivå A2.1, medan man i den modersmålsinriktade lärokur-
sen når nivå B1.2. A-lärokursens nivå är en nivå lägre än nivån för goda kun-
skaper, alltså vitsordet 8 i slutbedömningen. Nivån för vitsordet 8 är A2.2 i 
A-lärokursen. På de tre lägsta färdighetsnivåerna A1.1–A1.3 ligger en tredje-
del av de elever som följer A-lärokursen (36 %). Mera än var tionde elev blir 
underkänd i delområdet skrift (13 %): Dessa elever ligger under nivå A1.1 
i skrivuppgiften. Rejält över hälften av eleverna låg under goda kunskaper i 
delområdet skrift (61 %). Nivån för goda kunskaper är A2.2 och motsvarar 
vitsordet 8. Bättre än goda kunskaper i skrift hade 28 % av de elever som 
följer A-lärokursen. Andelen elever som nått den högsta färdighetsnivån 
(C1.1) är liten, endast 2 % i A-lärokursen.

I delområdet skrift når man i modersmålsinriktad fi nska i genomsnitt nivå 
B1.2 i Svenskfi nland. Nivån motsvarar vitsordet 8 vid slutbedömningen. 
Ungefär var femte elev befi nner sig på denna nivå (B1.2) i delområdet skrift 
(21 %). Ungefär var fjärde elev har dock nått nivån B2.1 i skrivuppgiften 
(26 %). Under nivån för goda kunskaper låg 28 % av de elever som följer 
den modersmålsinriktade läroplanen, dock bara enstaka elever (3 %) på de 
tre lägsta nivåerna (A1.1–A1.3). Enstaka elever har ett underkänt resultat i 
delområdet skrift. Detta är ett förväntat resultat. Nästan hälften av eleverna 
i den modersmålsinriktade lärokursen når en högre nivå än vad goda kun-
skaper förutsätter (49 %).

Pojkar som följer A-lärokursen når i genomsnitt nivå A1.3 i delområdet 
skrift medan fl ickorna i genomsnitt når nivå A2.1. Där ungefär var femte 
pojke förblir utan ett resultat i skrift (18 %), blir ungefär var tionde fl icka 
utan (8 %). Det innebär att de inte når den lägsta nivån A1.1 i delområ-
det skrift. På de lägsta nivåerna A1.1–A1.3 fanns ungefär var tredje fl icka 
(32 %) och ungefär var tredje pojke (34 %). Goda kunskaper i delområdet 
skrift uppnår fl ickorna något oftare än pojkarna: var tionde pojke (10 %) 
och ungefär var tionde fl icka (13 %) har goda kunskaper. Högre än goda 
kunskaper i delområdet skrift når ungefär var fjärde fl icka och pojke (bådas 
andel 24 %).
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Pojkar som följer mofi -lärokursen når i genomsnitt nivå B 1.2 i skrift medan 
fl ickorna i genomsnitt når nivå B2.1. Enstaka fl ickor (1 %) och pojkar           
(5 %) som följer den modersmålsinriktade lärokursen blir utan resultat i 
skrift. Dessa elever når inte den lägsta nivån A1.1 i skrift på grund av att 
de sannolikt har lämnat in ett tomt papper. På de lägsta nivåerna A1.1–
A1.3 fi nns endast ungefär 4 % av pojkarna och 2 % av fl ickorna. Skriv-
kunskaperna verkar med andra ord ligga på rätt hög nivå bland de tvåsprå-
kiga mofi -eleverna. Goda kunskaper, alltså över nivån B1.2, som motsva-
rar vitsordet 8, i delområdet skrift uppnår 23 % av pojkarna och 18 % av 
fl ickorna. Högre än goda kunskaper i delområdet skrift når rejält över hälf-
ten av fl ickorna (58 %) och över var tredje pojke (37 %).

I genomsnitt når en elev som följer A-lärokursen i Västra Finlands län nivå 
A1.3 i delområdet skrift och i Södra Finlands län nivå A2.2. Skillnaden i den 
genomsnittliga färdighetsnivån i skrift mellan länen är två färdighetsnivåer. 
Ungefär var femte elev som följer A-lärokursen i Västra Finlands län når 
nivån A1.2 i skrift (17 %). Ett större antal elever blir dock helt utan resul-
tat: Ungefär var femte elev når inte ens upp till nivå A1.1 i delområdet skrift       
i Västra Finlands län (18 %). Goda kunskaper, alltså nivån A2.2 i delområ-
det skrift når 10 % av eleverna. Bättre resultat än nivå A2.2 får en dryg tion-
dedel av eleverna (13 %) i Västra Finlands län. 

En knapp femtedel av de elever som följer A-lärokursen i Södra Finlands län 
når nivån A2.1 i delområdet skrift (16 %). Under nivån A1.1 ligger 7 % av 
eleverna. Goda kunskaper i delområdet skrift får en dryg tiondedel av elev-
erna (14 %) och bättre resultat än nivå A2.2 får nästan hälften av eleverna i 
Södra Finlands län (46 %).

I Västra och i Södra Finlands län är nivån B1.2 den genomsnittliga nivån i 
delområdet skrift i den modersmålsinriktade lärokursen. Denna nivå är också 
nivån för goda kunskaper, alltså för vitsordet 8 vid slutbedömningen. Skill-
naden i förhållande till resultatet i A-lärokursen är i Västra Finlands län tre 
färdighetsnivåer och i Södra Finlands län två färdighetsnivåer. 

Ungefär var fjärde elev som följer den modersmålsinriktade lärokursen i 
Västra Finlands län når nivån B2.1 i delområdet skrift (23 %). Motsvarade 
nivå i Södra Finlands län når en dryg fjärdedel (27 %). Utan resultat, alltså 
under nivå A1.1, blir 3 % av eleverna i bägge länen. Goda kunskaper, nivån 
B1.2 i delområdet skrift når var femte elev (21 %) i bägge länen. Bättre resul-
tat än nivå B1.2 får nästan hälften av eleverna (47 %) i Västra Finlands län 
och nästan hälften av mofi -eleverna i Södra Finlands län (49 %). 
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I genomsnitt når elever som följer A-lärokursen i städer nivå A2.2 i delområ-
det skrift, i tätorter nivå A2.1 och på landsbygden nivå A1.2. Bättre än goda 
kunskaper, alltså nivå A2.2 i delområdet får nästan hälften av eleverna i stä-
der (48 %), ungefär var femte tätortselev (22 %) och en knapp tiondedel av 
eleverna på landsbygden (7 %). Goda kunskaper i skrift når 15 % av stadse-
leverna, 10 % av tätortseleverna och 8 % av eleverna på landsbygden. Sämre 
än goda kunskaper har en tredjedel av stadseleverna (33 %), samt över hälf-
ten av tätortseleverna och eleverna på landsbygden (i båda 59 %). Ande-
len underkända i skrift är störst på landsbygden där ungefär var fjärde elev 
inte når nivån A1.1 (26 %), i tätorter blir ungefär var tionde elev underkänd        
(9 %) och i städer 5 % av de elever som följer A-lärokursen i fi nska.

I genomsnitt når de tvåspråkiga stadseleverna som följer mofi -lärokursen 
i fi nska i skrift nivå B1.2, i tätorter och på landsbygden når eleverna nivå 
B1.1. Nivån för goda kunskaper i delområdet skrift, alltså vitsordet 8 vid 
slutbedömningen, är B1.2 i den modersmålsinriktade lärokursen. Goda 
kunskaper i delområdet skrift når ungefär en femtedel i städer (21 %), i     
tätorter (21 %) och på landsbygden (20 %). Bättre än goda kunskaper har 
över hälften av eleverna i städer (52 %), en dryg tredjedel i tätorter (38 %) 
och på landsbygden (35 %). Sämre än goda kunskaper i skrift har var fjärde 
elev i städer (25 %), en dryg tredjedel i tätorter (35 %) och 43 % av ele-                 
verna på landsbygden. Underkända i skrift blir enstaka elever i städer och 
på landsbygden (i båda 2 %) och en knapp tiondedel i tätorter (7 %).

I den produktiva språkkunskapens delområde tal nås i genomsnitt nivå A2.2 
i A-lärokursen. Goda kunskaper når ungefär var femte elev (18 %), bättre än 
goda kunskaper, alltså nivå A2.1, har i genomsnitt 38 % av eleverna och sämre 
än goda kunskaper i tal har en dryg fjärdedel av eleverna (27 %). Flickorna 
och pojkarna når i genomsnitt nivå A2.2. Goda kunskaper i tal når 16 % av 
fl ickorna och 20 % av pojkarna. Bättre än goda kunskaper når över hälften 
av fl ickorna (56 %) och nästan hälften av pojkarna (47 %). Sämre än goda 
kunskaper har ungefär var tredje pojke (30 %) och var fjärde fl icka (25 %). 
Underkända i tal blir enstaka fl ickor (3 %) och pojkar (4 %).

I genomsnitt når eleverna i delområdet tal nivå A2.1 i Västra Finlands län 
och nivå B1.1 i Södra Finlands län. Goda kunskaper, alltså nivå A2.1 når var 
femte elev i Västra Finlands län (21 %) och 15 % i Södra Finlands län. Bättre 
än goda kunskaper når ungefär var tredje elev i Västra Finlands län (34 %) 
och två elever av tre i Södra Finlands län (67 %). Sämre än goda kunska-
per har 41 % av eleverna i Västra Finlands län och 14 % av eleverna i Södra 
Finlands län. Ett underkänt resultat får enstaka elever i Västra Finlands län 
(4 %) och i Södra Finlands län (3 %).
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I genomsnitt når eleverna i städer i delområdet tal nivå B1.1, i tätorter nivå 
A2.2 och på landsbygden nivå A1.3. Ett gott resultat, alltså nivå A2.1, i stä-
der når 14 % av eleverna, i tätorter 18 % och på landsbygden 23 %. Bättre än 
goda kunskaper i tal når nästan tre elever av fyra i städer (72 %), nästan hälf-
ten av tätortseleverna (45 %) och en knapp femtedel av eleverna på lands-
bygden (19 %). Sämre än goda kunskaper har en dryg tiondedel av stads-                                                                                                     
eleverna (13 %), nästan var tredje tätortselev (32 %) och hälften av eleverna 
på landsbygden (50 %). Underkända i delområdet tal blir enstaka elever i 
städer (1 %), i tätorter (3 %), och en knapp tiondedel av eleverna (7 %) på 
landsbygden.

Tabell 38 sammanfattar resultaten enligt andelen rätta svar i bägge lärokur-
serna i delområdet skrift i produktiv språkkunskap.
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Tabell 38. Andelen (%) elevtexter på olika färdighetsnivåer i A-lärokursen och den modersmål-
sinriktade lärokursen i delo mrådet skrift.

Färdighetsnivåer Delområde

Skrift

A-lärokurs

A-fi Pojkar Flickor VF SF Stad Tätort Landsbygd

under A 1.1                 
13 %

              
18 %

                      
8 %

                    
18 %

                          
7 %

                      
5 %

                            
9 %

                   
26 %

A1.1 11 % 12 % 10 % 17 % 4 % 5 % 9 % 21 %

A1.2 12 % 12 % 12 % 17 % 6 % 7 % 18 % 14 %

A1.3 10 % 10 % 11 % 12 % 8 % 6 % 15 % 11 %

A2.1 15 % 13 % 17 % 14 % 16 % 15 % 17 % 13 %

A2.2 11 % 10 % 13 % 10 % 14 % 15 % 10 % 8 %

B1.1 9 % 8 % 10 % 6 % 13 % 14 % 7 % 4 %

B1.2 8 % 8 % 8 % 3 % 15 % 15 % 6 % 2 %

B2.1 5 % 4 % 6 % 2 % 9 % 9 % 4 % 1 %

B2.2 4 % 3 % 4 % 1 % 6 % 7 % 3 % 0 %

C1.1 2 % 1 % 2 % 1 % 3 % 3 % 2 % 0 %

Färdighetsnivåer Mofi-lärokurs

Mofi Pojkar Flickor VF SF Stad Tätort Landsbygd

under A1.1                   
0 %

                
5 %

                   
1 %

                  
3 %

                  
3 %

                       
2 %

                  
7 %

                   
2 %

A1.1 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

A1.2 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 2 % 2 %

A1.3 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 8 %

A2.1 4 % 6 % 2 % 7 % 3 % 3 % 5 % 15 %

A2.2 6 % 7 % 5 % 7 % 6 % 5 % 8 % 6 %

B1.1 15 % 18 % 13 % 15 % 15 % 15 % 18 % 12 %

B1.2 21 % 23 % 18 % 21 % 21 % 21 % 21 % 20 %

B2.1 26 % 22 % 29 % 23 % 27 % 26 % 25 % 23 %

B2.2 15 % 11 % 19 % 17 % 14 % 17 % 9 % 9 %

C1.1 8 % 5 % 10 % 7 % 8 % 9 % 4 % 3 %

    VF = Västra Finlands län SF = Södra Finlands län
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Tabell 39 sammanfattar A-lärokursens resultat enligt andelen rätta svar i del-
området tal i produktiv språkkunskap.

Tabell 39. Andelen (%) elever på olika färdighetsnivåer i delområdet tal.

Färdighets- 
nivåer

Delområde

tal

A-fi Flickor Pojkar VF SF Stad Tätort Landsbygd

under A1.1 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 1 % 3 % 7 %

A1.1 5 % 3 % 7 % 8 % 2 % 2 % 5 % 11 %

A1.2 9 % 10 % 8 % 14 % 4 % 3 % 11 % 18 %

A1.3 13 % 12 % 15 % 19 % 8 % 8 % 16 % 21 %

A2.1 18 % 16 % 20 % 21 % 15 % 14 % 18 % 23 %

A2.2 14 % 16 % 12 % 13 % 15 % 17 % 12 % 10 %

B1.1 11 % 11 % 11 % 5 % 17 % 18 % 7 % 3 %

B1.2 11 % 12 % 10 % 5 % 17 % 17 % 10 % 1 %

B2.1 8 % 8 % 8 % 6 % 9 % 11 % 55 % 4 %

B2.2 8 % 9 % 6 % 5 % 9 % 9 % 11 % 1 %

C1.1 x x x x x x x x

  
   VF = Västra Finlands län SF = Södra Finlands län
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7 SLUTSATSER 

Den andra utvärderingen av inlärningsresultat i fi nska i årskurs 9 bekräf-
tar bland annat den stora regionala   variationen i fi nska kunskaper samtidigt 
som den visar att fl ickornas receptiva språkkunskaper verkar vara märkbart 
lägre jämfört med den första utvärderingen av inlärningsresultaten i fi nska 
i årskurs 9 år 2001. 

I och med att skillnaderna i resultaten mellan elever som följer A-lärokur-
sen i Västra och Södra Finlands län inte har förändrats sedan utvärderingen 
år 2001 bör den ojämlikhet som råder åtgärdas snarast, till exempel i sam-
band med den följande läroplansreformen. Det bör satsas speciellt på läro-
medel som i dagens läge medvetet och konsekvent måste beakta den europe-
iska referensramens kriterier för att säkerställa de enspråkiga elevernas fram-
gång i läroämnet fi nska. Samtidigt måste läromedlen täcka både den recep-
tiva språkkunskapens delområden och den produktiva språkkunskapens del-
områden likvärdigt. Dessutom fi nns det behov för att utveckla fi nskämnets 
timresurser (alltså antalet veckovisa undervisningstimmar i läroämnet fi nska) 
ur ett regionalt perspektiv. Det fi nns knappast behov att skilja åt lärokurser 
enligt regionala behov, utan tvärtemot att hålla målsättningarna likadana i 
Svenskfi nland och reservera mera årsveckotimmar i Västra Finlands län för 
undervisningen i fi nska. Utbildningsanordnarna borde öka antalet under-
visningstimmar om resultaten i fi nska konsekvent ligger under den genom-
snittliga nivån i landet. 

Vad skillnaden mellan pojkar och fl ickor gäller överraskar de märkbart lägre 
resultaten i A-lärokursens receptiva delområden jämfört med resultatet år 
2001. Det här är ett intressant fenomen som borde följas upp aktivt genom 
forskning som kartlägger orsakerna till varför kunskaperna ser ut att för-
sämras.

I den modersmålsinriktade lärokursen lägger man genast märke till fl ickor-
nas lägre resultat i den receptiva språkkunskapens delområden jämfört med 
utvärderingsresultaten år 2001. En orsak till fl ickornas lägre resultat kan 
vara att innehållet i lärokursen inte är så att säga tillräckligt utmanande, vil-
ket leder till att eleverna har en känsla av att de behärskar allt som behövs. 
Den modersmålsinriktade lärokursen bör få en ansiktslyftning så att upp-
fattningen om språket blir ett verktyg för kommunikation. Uppgifterna i den 
produktiva språkkunskapens delområden måste utvecklas ur ett innehålls-
perspektiv: uppgifterna i delområdena tal och skrift måste få ett mera utma-
nande innehåll. I den produktiva språkkunskapens delområden bör elev-
erna lära sig om olika genrer, olika sätt att beakta mottagaren, olika sätt att 
ge respons – för att nämna något av innehållet. De produktiva uppgifterna 
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bör helt enkelt bli mera krävande. Inlärningsresultaten i mofi -lärokursen i 
delområdet skrift visar att de tvåspråkiga elevernas kunskaper i delområdet 
är på hög nivå (genomsnittlig nivå B 1.2 och nästan hälften av eleverna har 
bättre än goda kunskaper i skrift). Ett fungerande läromedel som beaktar 
både den receptiva språkkunskapens delområden och den produktiva språk-
kunskapens delområden bör utarbetas så snabbt som möjligt för det behov 
som undervisningen enligt den modersmålsinriktade lärokursen har. 

Utvärderingsresultaten visar också att eleverna inte är speciellt motiverade 
till att lära sig fi nska. Däremot inser eleverna att de behöver fi nska. Under-
visningen i fi nska verkar inte svara mot elevernas uppfattning: Majoriteten 
av eleverna anser att det som de hittills har lärt sig i fi nska inte motsvarar 
framtidens behov. Ämnet fi nska borde utvecklas till exempel genom läro-
medel och lärarnas fortbildning mot ett mera aktuellt läroämne – ur elev-
perspektiv. Detta kan också tänkas öka elevernas motivation till att studera 
och lära sig fi nska. 

Lärarna i fi nska bör garanteras fortgående fortbildning speciellt vid bedöm-
ningen av elevernas kunskaper i fi nska enligt det som läroplanen förut-
sätter. Det fi nns ett akut behov av att anordna fortbildning i att tillämpa 
och använda den europeiska referensramens kriterier vid bedömningen och 
undervisningen. För lärarnas stöd behövs diagnostiserande och formativt 
utvärderingsmaterial så att lärarna kan följa upp elevernas framgång i läro-
ämnet fi nska. Även lärarutbildningen bör utvecklas bland annat så att refe-
rensramens kriterier blir naturliga verktyg för lärarna inom samtliga av språ-
kets delområden. På så sätt kan en jämlik bedömning av elevernas kunska-
per i fi nska uppnås i framtiden. Detta skall vara en naturlig och obligatorisk 
del av ämnes- och klasslärarutbildningen. 

Utvärderingsresultaten visar nämligen att bedömningen i fi nska inte följer 
läroplansgrunderna i den meningen att elevernas framgång i utvärderingen 
korrelerar endast moderat med elevernas vitsord i fi nska och i den meningen 
att lärarnas slutbedömning i årskurs 9 inte helt entydigt tar samtliga fyra del-
områdena i lika mån i beaktande. 

Inom den närmaste framtiden behövs en utvärdering av inlärningsresultaten 
i fi nska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen för att visa hur inlär-
ningen framskrider under de första åren av fi nskundervisning. En longitu-
dinell utvärdering av kunskaperna i fi nska är också motiverad. Elevernas 
inlärningsresultat borde inledningsvis utvärderas i årskurs 6 i den grundläg-
gande utbildningen och därefter med samma elever i årskurs 9. En likadan 
utvärdering har genomförts i modersmål och litteratur efter årskurs sex år 
2002 och i årskurs 9 år 2005. 
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Då inlärningsresultat i fi nska i årskurs 9 utvärderas följande gång är det 
befogat att koncentrera sig på några delområden i stället för samtliga fyra. 
Genom att fokusera på några delområden kan antalet uppgifter ökas, vilket 
leder till att pålitligheten ökar. Även möjligheten att ange färdighetsnivåer på 
ett mera reliabelt sätt ökar om delområdena är färre. Som i resultatredovis-
ningen konstaterades kan tiden bli knapp för de svagaste eleverna då samt-
liga av den receptiva språkkunskapens delområden samt delområdet skrift 
testas under 90 minuter. Vad gäller den produktiva språkkunskapen är det 
motiverat att inkludera den muntliga delen i samtliga kommande utvärde-
ringar. För den receptiva språkkunskapens del kan delområdena varieras.
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BILAGA I

Kriterier för bedömning i delområdet skrift.
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Skala 
UPPGIFT 1 

Presentation 
UPPGIFT 2 

Semesterresan 
UPPGIFT 3 

Mopedbil/Drömskolan 

A1.1 

Det förekommer rikligt med avbrott, pauser, många språkfel av olika typer och 
uttalsproblem som försvårar förståelsen. Språklig interaktion kan inte höras. 
Svarar mycket kort, med ett 
ord, på några frågor. Ställer 
enstaka mycket enkla frågor.  

Behärskar några fraser och 
kan med möda bilda en 
mening utgående från 
instruktionen. 

Ställer några frågor till sin 
samtalspartner. Svarar enkelt på 
frågor.  

A1.2 

Ett knappt ordförråd försvårar en mer omfattande kommunikation, vilket leder till pauser 
och avbrott. Många slags språkfel. Uttalet förorsakar ofta svårigheter att förstå talet. Tyr 
sig ofta till samtalspartnern för att få hjälp. Interaktionen är på nivån fråga–svar. 
Svarar kort, med några ord på 
frågor. Frågar också om de 
teman som nämns i punkt c. 

En beskrivning som följer 
instruktionen förmedlas till 
vissa delar i en mycket enkel 
språkdräkt. 

Ställer några frågor och svarar 
med ett par ord på frågor.  

A1.3 

Pauser och avbrott är fortfarande uppenbara. I fritt tal förekommer fortfarande rikligt med 
fel. Behärskar grundläggande uttryck, strukturer och ord, t.ex. enkla frågor. Uttalet 
orsakar ibland problem. Interaktion kan konstateras förekomma, trots att den är knapp. 
Behandlar tre teman i enlighet 
med instruktionen i punkt c, 
men behandlingen är på nivån 
fråga-svar. 

Behärskar det centrala 
innehållet i beskrivningen av 
semestermålet. Diskussionen 
om valet av semestermål 
framskrider inte. 

Klarar av att kort berätta om 
mopedbilen/drömskolan med 
hjälp av grundläggande 
satsstrukturer. Reagerar kort på 
det som samtalspartnern säger. 

Skala UPPGIFT 1 
Presentation 

UPPGIFT 2 
Semesterresan 

UPPGIFT 3 
Mopedbil/Drömskolan 

A2.1 

Det förekommer främmande accent och pauser. I talet förekommer redan tidsformer som 
anger förfluten tid samt konjunktioner, trots att det fortfarande förekommer fel i 
grundläggande strukturer. Vissa ord kan vålla svårigheter. Uttalet är i huvudsak 
begripligt. En tydlig strävan mot interaktion. 
Behandlingen av teman 
utvidgas till kortfattade 
beskrivningar. Eleven kan 
beskriva sin samtalspartner 
med korta meningar. 
Behandlar de teman som 
nämns i instruktionen med 
hjälp av kortfattade 
beskrivningar. 

Kan beskriva semestermålet 
till väsentliga delar, men 
klarar inte av att upprätthålla 
en sådan diskussion som 
instruktionen förutsätter. 

Beskriver 
mopedbilen/drömskolan med 
korta satser. Kan inleda och 
avsluta en diskussionssekvens.  

A2.2 

Talet kännetecknas fortfarande av avbrott. Eleven behärskar i huvudsak det vardagliga 
ordförråd och de idiomatiska uttryck som har anknytning till de teman som behandlas. 
Talet är begripligt, trots att det förekommer fel i uttalet och den grundläggande 
grammatiken (t.ex. tidsformer). Eleven klarar av att inleda diskussionen och kan kanske 
gå över till följande sak ganska naturligt. En strävan efter interaktion och artighet är 
tydlig t.ex. i inledningar och avslutningar.  

BILAGA II
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A2.2 

Talet kännetecknas fortfarande av avbrott. Eleven behärskar i huvudsak det vardagliga 
ordförråd och de idiomatiska uttryck som har anknytning till de teman som behandlas. 
Talet är begripligt, trots att det förekommer fel i uttalet och den grundläggande 
grammatiken (t.ex. tidsformer). Eleven klarar av att inleda diskussionen och kan kanske 
gå över till följande sak ganska naturligt. En strävan efter interaktion och artighet är 
tydlig t.ex. i inledningar och avslutningar.  
Behandlar de teman som anges 
i instruktionen med hjälp av 
ganska mångsidiga 
beskrivningar. Inläggen blir 
längre. 

Klarar av att beskriva 
semestermålet och föreslå 
målet för den andra i paret. 
Det går trögt att framföra 
motiveringar och be om dem.  

Kan ge uppräknande 
beskrivningar av mopedbilen/ 
drömskolan. Strävar efter att 
upprätthålla diskussionen bl.a. 
genom att utbyta tankar och 
information om mopedbilen/ 
drömskolan.   

Skala 
UPPGIFT 1 

Presentation 
UPPGIFT 2 

Semesterresan 
UPPGIFT 3 

Mopedbil/Drömskolan 

B1.1 

Tvekan, nästan inga pauser. Ganska stort vardagligt ordförråd, många olika slags 
strukturer. Användningen av kasusformer kan vålla problem, men det stör inte 
förståelsen. Budskapet förmedlas väl trots tillfälliga inexaktheter i fråga om uttryck och 
uttal. Att ta ordet och gå över till ett annat ämne fungerar ganska naturligt. 

Situationsbehärskningen är 
gedigen. Det förekommer även 
detaljer i beskrivningarna. 
Eleven behandlar mångsidigt 
de teman som anges i 
instruktionen.  

Kan beskriva sitt 
semestermål, fråga, svara, 
föreslå och motivera med 
hjälp av det allra vanligaste 
vardagsspråket. 

Klarar av att berätta om några 
detaljer i fråga om 
mopedbilen/drömskolan och 
uttrycka sin åsikt enkelt men 
begripligt.  

B1.2 

Kommunikationen störs inte av pauser och språkfel. Eleven behärskar det grundläggande 
ordförråd och de idiom som behövs i situationerna. Den språkliga framställningen är 
mångsidig, delvis till och med krävande, trots att den inte är särskilt exakt. Uttalet är 
mycket lätt att förstå. Eleven kan jämföra, kommentera och framföra alternativ.  
Behandlar de teman som ges i 
instruktionen mångsidigt på ett 
sätt som påminner om en 
smidig vardagsdiskussion, och 
inte bara med enstaka ord.  

Kan förhandla om 
semestermålet på ett sätt som 
påminner om en smidig 
vardagsdiskussion. 

Berättar med hjälp av 
beskrivningar, specificeringar 
och jämförelser om 
mopedbilen/drömskolan. Kan 
under diskussionens gång 
bekräfta, kontrollera och utbyta 
information. Kan förklara varför 
någon aspekt är ett problem 
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Skala 
UPPGIFT 1 

Presentation 
UPPGIFT 2 

Semesterresan 
UPPGIFT 3 

Mopedbil/Drömskolan 

B2.1 

I talet förekommer sällan längre pauser. Begripligheten störs inte av tillfälliga fel. 
Intonationen är tydlig och naturlig. Talet kännetecknas redan av spontanitet och 
naturligt flyt. 
Ingen beskrivning. Kan berätta om sina känslor 

och lyfta fram semestermålets 
betydelse för honom eller 
henne själv. Motiverar tydligt 
sina egna synpunkter och 
ställer en del preciserande 
frågor till sin samtalspartner.  

Argumenterar, och motiverar 
sina åsikter om 
mopedbilen/drömskolan genom 
att använda sina känslor och den 
betydelse saken har för honom 
eller henne själv.  

B2.2 

Talaren rättar ofta själv sina språkfel och de stör inte begripligheten. Intonationen är 
mycket tydlig och naturlig. Kommunicerar spontant, flytande och obehindrat, trots 
sporadisk tveksamhet. Uttrycker sig själv artigt på ett sådant sätt som situationen kräver. 
Tyr sig till omskrivningar.  
Ingen beskrivning. Uttrycker exakt sina tankar 

och åsikter om det egna 
semestermålet. Motiverar sin 
åsikt mångsidigt och 
övertygande. Kopplar det 
han eller hon vill säga till 
samtalspartnerns inlägg.  

Kan diskutera, förhandla och 
koppla det han eller hon vill 
säga till samtalspartnerns inlägg 
på ett smidigt, precist och 
effektivt sätt.  

ingen bedömning = eleven når inte nivå A1.1 eller har inte sagt ett ord på finska 
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BILAGA III

Fördelningen av svaga kunskaper, hjälpliga eller försvarliga kunskaper, nöj-
aktiga eller goda kunskaper och berömliga eller utmärkta kunskaper i den 
receptiva språkkunskapens delområden i A-lärokursen.
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BILAGA IV

Fördelningen av fl ickornas (första fi guren) och pojkarnas (andra fi guren) 
svaga kunskaper, hjälpliga eller försvarliga kunskaper, nöjaktiga eller goda 
kunskaper och berömliga eller utmärkta kunskaper i den receptiva språk-
kunskapens delområden i A-lärokursen.

Flickornas resultat:

Pojkarnas resultat:
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BILAGA V

Fördelningen av svaga kunskaper, hjälpliga eller försvarliga kunskaper, nöj-
aktiga eller goda kunskaper och berömliga eller utmärkta kunskaper i den 
receptiva språkkunskapens delområden i den modersmålsinriktade läro-
kursen.
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BILAGA VI

Fördelningen av fl ickornas (första fi guren) och pojkarnas (andra fi guren) 
svaga kunskaper, hjälpliga eller försvarliga kunskaper, nöjaktiga eller goda 
kunskaper och berömliga eller utmärkta kunskaper i den receptiva språkkun-
skapens delområden i den modersmålsinriktade lärokursen.

Flickornas resultat:

Pojkarnas resultat:
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BILAGA VII

Omvandlingen av poängtal till färdighetsnivåer inom det receptiva 
delområdet av provet i A-lärokursen och i den modersmålsinriktade 
lärokursen      

Jari Metsämuuronen

Omvandlingen av poängtal till färdighetsnivåer inom det receptiva delom-
rådet av provet gjordes enligt följande grundprinciper både i A-lärokursen 
och i den modersmålsinriktade lärokursen. Inledningsvis indelade sakkun-
niga alla provuppgifter i olika färdighetsnivåer. När man visste vilken fär-
dighetsnivå som förutsätts i de enskilda deluppgifterna var det möjligt att 
avgöra vilken färdighetsnivå eleven har uppnått. Den därpå följande proce-
durens grundlogik går enligt följande schema:

1. Man räknar ihop summan av svaren i alla deluppgifter som motsvarar 
en viss färdighetsnivå. Av deluppgifterna för färdighetsnivå A2.1. får 
man ”summan av deluppgifterna som motsvarar färdighetsnivå A2.1”. 
På motsvarande sätt bildar t.ex. delarna för färdighetsnivå A2.2 ”sum-
man av deluppgifterna som motsvarar färdighetsnivå A2.2”. 

2. Man slår fast hur stor andel av deluppgifterna eleven bör lösa för att 
uppnå en viss färdighetsnivå. Som gräns fastställdes 50 %. Eleven ska 
alltså lösa över 50 % av deluppgifterna för att tillförlitligt ha uppnått en 
viss färdighetsnivå. Om eleven klarat av hälften av deluppgifterna för 
färdighetsnivå A2.1 placerar hon sig (åtminstone) på denna färdighets-
nivå. 

3. Man granskar elevens kunskapsprofi l som helhet och bedömer dennes 
kunskapsnivå i hela provet. Eleven placerar sig i stigande riktning på 
den färdighetsnivå där kunskaperna överskrider gränsen för värdet 2. 
Om eleven alltså klarar av över 50 % både av deluppgifterna för fär-
dighetsnivå A2.1 och färdighetsnivå A2.2, men inte uppgifter på högre 
färdighetsnivåer, placerar hon sig på färdighetsnivå A2.2, även om hon 
kan ha enstaka rätta svar på högre kunskapsnivåer.  

Proven hade inte konstruerats med tanke på indelning i färdighetsnivåer. I 
provet i A-lärokursen märkte man exempelvis, efter att sakkunniga klassifi -
cerat deluppgifterna, att provet endast bestod av deluppgifter på färdighets-
nivåerna A2.1, A2.2, B1.1 och B1.2, dock så att ett anmärkningsvärt stort 
antal provresultat anhopats i den lägsta och den högsta kategorin. De färdig-
hetsnivåer som saknades, A1.1, A1.2 och A1.3 i nedre delen av skalan samt 
B2.1 och B2.2 i övre delen av skalan, konstruerades grovt enligt Tabeller 1 
och Tabell 2 genom att utnyttja klusteranalys (k-means).   
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Tabell 1. Konstruktion av färdighetsnivåer lägre än A2.1 i A-lärokursen  

Lösningsandel i delupp-
gifter på färdighetsnivå 
B1.2 i teorin

Lösningsandel i delupp-
gifter på färdighetsnivå 
B1.2 i praktiken förklaring färdighetsnivå N

35–50 % 41,7–50,0 % 5–6 rätt A1.3 170

17–35 % 25,0–33,3 % 3–4 rätt A1.2 260
under 17 % 0–16,7 % högst två rätt A1.1 eller lägre 263

Tabell 2. Konstruktion av färdighetsnivåer högre än B2.1 i A-lärokursen  

Lösningsandel i delupp-
gifter på färdighetsnivå 
B1.2 i teorin

Lösningsandel i delupp-
gifter på färdighetsnivå 
B1.2 i praktiken förklaring färdighetsnivå   N

50–65 % 50 % två rätt B1.2 211

65–80 % 75 % tre rätt B2.1 221
80–100% 100 % inga fel B2.2 eller högre 112

I A-lärokursen motsvarar den konstruerade fördelningen i färdighetsnivåer 
som helhet synnerligen väl den fördelning som grundar sig på lösningsan-
delar. En skillnad är den speciella formen på fördelningen i färdighetsnivåer 
– det är en normalfördelning med två toppar (fi gur 1 och fi gur 2). Eftersom 
formen på fördelningen är likartad enligt båda klassifi ceringarna framstår 
indelningen i färdighetsnivåer som tillförlitlig.  
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Figur 1. Fördelningen av färdighetsnivåerna i receptiv språkkunskap i A-lärokursen.

Figur 2. Fördelningen av lösningsandelarna i receptiv språkkunskap i A-lärokursen. 

Figur 3 visar hur lösningsandelarnas medeltal verkligen stiger ju högre fär-
dighetsnivå eleven uppnår. På varje färdighetsnivå fi nns det elever vars lös-
ningsandel kan vara en eller t.o.m. två färdighetsnivåer lägre eller högre än 
medeltalet. Detta fenomen är dock inte ovanligt, utan bekant från alla utvär-
deringar av inlärningsresultat där man granskat vitsordets samband med lös-
ningsandelar. Här visar sig dock fördelningarna vara rätt smala med undan-
tag av de allra högsta färdighetsnivåerna. Den bredare spridningen vid de 
högsta färdighetsnivåerna återspeglar i detta sammanhang det faktum att 
klassifi ceringen beträffande dessa är osäkrare än på de lägre nivåerna. Beträf-
fande medeltal är dock också de högre färdighetsnivåerna trovärdiga.  
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Figur 3. Färdighetsnivåerna och lösningsandelarna i receptiv språkkunskap i A-lärokursen. 

Den centrala slutsatsen av detta är att den nya indelningen i färdighetsnivåer 
är tillförlitlig, både eftersom fördelningen behåller sin form och för att kun-
skaperna är kumulativa. Indelningen ger åtminstone en grov uppfattning om 
den allmänna nivån för receptiv språkkunskap i A-lärokursen.

Motsvarande omvandling gjordes också i den modersmålsinriktade lärokur-
sen enligt samma principer. I den modersmålsinriktade lärokursen fanns 
inget behov att utvidga skalan neråt, men man utvidgade skalan uppåt så att 
den också omfattade de högre färdighetsnivåerna. Omvandlingen behåller 
den ursprungliga, något sneda fördelningen (se Figur 4 och Figur 5), och 
fördelningarna är rätt smala. (Figur 6).  

Figur 4. Fördelningen av färdighetsnivåerna i receptiv språkkunskap i den modersmålsinriktade 
lärokursen.
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Figur 5. Fördelningen av lösningsandelarna i det receptiva provet i modersmålsinriktad finska.   

Figur 6. Färdighetsnivåerna och lösningsandelarna i det receptiva provet i modersmålsinriktad 
finska.   

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

A2.1
eller lägre

A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1
eller högre

 

Sambandet mella de konstruerade färdighetsnivåerna 
och lösningsandelerna i det receptiva provet 
i modersmålsinriktad finska

lös
nin

gs
an

de
l i 

de
t r

ec
ep

tiv
a p

ro
ve

t 
(%

 av
 de

t m
ax

im
ala

 po
än

gta
let

)

 

2 3
18

56

96

205

287

248

136

30

0

50

100

150

200

250

300

350

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

lösningsandel

fr
ek

ve
ns



Våren 2009 utvärderades inlärningsresultaten i fi nska i årskurs 9 
i den grundläggande utbildningen. Sammanlagt deltog ca 2 700 
elever av vilka knappt 1 100 elever följde den modersmålsinriktade 
lärokursen och drygt 1 600 elever A-lärokursen i fi nska. Elevernas 
kunskaper testades med separata prov för de tvåspråkiga eleverna 
som följer den modersmålsinriktade lärokursen och för de ensprå-
kigt svenska eleverna som följer A-lärokursen. Samtliga elever från 
40 fi nlandssvenska skolor deltog i utvärderingens skriftliga del. En 
dryg femtedel av A-lärokursens elever deltog också i den muntliga 
delen av utvärderingen. Dessutom kartlades elevers attityder till det 
fi nska språket och undervisningen i fi nska. 

I den här rapporten redovisas resultaten av utvärderingen enligt                                                                                                   
lärokurs och delområde. Resultaten beskrivs ur ett regionalt perspek-
tiv och utgående från elevernas vitsord i läroämnet fi nska. I rappor-
ten presenteras även elevernas språkliga bakgrund samt fl ickors och 
pojkars framgång i utvärderingen. Ur rapporten framgår även hur 
kunskaperna i fi nska ser ut att ha utvecklats i förhållande till den 
föregående utvärderingen år 2001. 
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