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Förord

Enligt grundlagen är Finlands nationalspråk fi nska och svenska. Grundlagen 
tryggar vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak 
använda sitt eget språk, antingen fi nska eller svenska. Det allmänna ska tillgodose 
landets fi nskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga 
behov enligt lika grunder.

I denna utredning söker man svar på frågan om undervisningen i våra 
nationalspråk är tillräcklig för att trygga de språkliga rättigheter om vilka 
föreskrivs i grundlagen. I utredningen granskas arbetslivets behov av och krav på 
kunskaper i nationalspråken både i tjänstemannayrken och andra yrken, beskrivs 
undervisningen i nationalspråken som andra inhemska språk på olika nivåer 
inom utbildningssystemet samt bedöms inlärningsresultaten och deras utveckling 
under de senaste åren. Utifrån granskningen och bedömningarna samt vissa 
ställningstaganden gällande språkundervisningen i riksdagens grundlagsutskott 
drar utredningen rättsliga slutsatser om den nuvarande situationen och föreslår 
åtgärder för att utveckla undervisningen i nationalspråken och förbättra 
språkkunskapen.    

I utredningen konstateras att kunskaperna i nationalspråken, speciellt i svenska, 
under de senaste tio åren har blivit sämre på alla nivåer av utbildningssystemet 
med början i den grundläggande utbildningen. Högskolorna blir tvungna att lappa 
de bristfälliga språkkunskaperna med tilläggsinsatser för att högskolestuderande 
ska klara den språkexamen som krävs av tjänstemän.

Det är inte möjligt att direkt ur grundlagen härleda hurdan undervisningen i 
nationalspråken på de olika nivåerna av utbildningssystemet borde vara. Kunskaper 
i de både nationalspråken och kännedom om den kultur som ansluter sig till dem 
kan emellertid förutsättas ingå i den allmänbildning som alla som är bosatta i 
Finland bör ha och som skolväsendet bör sörja för att nås.  Bäst förverkligas detta 
inom den grundläggande utbildningen, som når ut till hela åldersklassen.  För att 
de tjänster om vilka grundlagen och den övriga lagstiftningen föreskriver ska vara 
tillgängliga på de båda nationalspråken bör utbildningssystemet därtill sörja för 
tillräckliga och tillräckligt omfattande kunskaper i nationalspråken på alla nivåer.  

Den nuvarande situationen är inte tillfredsställande, utan åtgärder behövs för att 
effektivisera i synnerhet undervisningen i svenska som andra inhemska språk. 
Ansvaret för att de grundläggande rättigheterna förverkligas kommer an på det 
allmänna, d.v.s. på staten och kommunerna. Som effektiviseringsåtgärder föreslås 
i utredningen bl.a. tidigareläggning av undervisningen i det andra inhemska 
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språket, ökning av utbudet av undervisning i det andra inhemska språket och 
skyldighet att inleda språkundervisning om ett i lagen bestämt antal elever har valt 
språket. Dessutom föreslås vissa åtgärder som syftar till att förbättra attityderna till 
att lära sig det andra inhemska språket.

Utredningen baserar sig på resultatavtalet mellan undervisnings- och 
kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt statsrådets berättelser om 
tillämpningen av språklagstiftningen 2006 och 2009. Utredningen har gjorts som 
tjänstearbete på Utbildningsstyrelsen. För utredningen har dessutom införskaffats 
vissa separata utredningar.
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1.  Nationalspråksutredningen och dess bakgrund

1.1  Bakgrund
Enligt resultatavtalet mellan undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen för 
åren 2007-2009, ska Utbildningsstyrelsen effektivera åtgärderna för att utveckla 
språkundervisningen, göra elevernas och de studerandes språkval mångsidigare 
och öka intresset för det andra inhemska språket. Dessutom förutsätter 
resultatavtalet att Utbildningsstyrelsen vidtar åtgärder om utvecklandet av 
undervisningen i det andra inhemska språket enligt statsrådets uttalande den 15 
april 2004. Det resultatavtal som undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen 
slutit förutsätter också att Utbildningsstyrelsen utreder utbudet av undervisning i 
det andra inhemska språket i relation till kraven i 17 § i grundlagen.

Enligt statsrådets uttalande i samband med förnyandet av gymnasielagen år 2004, 
förbinder sig statsrådet till att bland annat främja utvecklandet av undervisningen 
i det andra inhemska språket i fortsättningen. I uttalandet konstateras, att målet är 
att ge en positiv bild av vårt lands tvåspråkighet och av betydelsen av kunskaper 
i nationalspråken. Dessutom förband sig statsrådet att inför följande beslut om 
timfördelningen utreda möjligheterna att tidigarelägga studierna i B1-språket 
inom den grundläggande utbildningen samt att öka antalet obligatoriska kurser i 
B1-språket i gymnasiet.

Statsrådet föreslog år 2006 i den redogörelse om tillämpningen av språklagstiftningen 
att tillräckligheten av undervisningen i nationalspråken ska utvärderas i ljuset av 
om eleverna får undervisning i svenska och fi nska på så sätt att deras språkliga 
färdigheter står i samklang med de språkliga rättigheter som fastslås i grundlagen. 
Även metoderna för undervisningen i nationalspråken och inlärningsmiljön ska 
enligt redogörelsen utvecklas så att de mer än tidigare satsar på och uppmuntrar 
till inlärning av det talade språket och därmed till två- och fl erspråkighet i 
praktiken. Vid planeringen av lärarutbildningen bör man försäkra sig om att 
fi nsk- och svenskspråkiga lärare utbildas med tanke på hela landets behov. Enligt 
redogörelsen ska utredningen genomföras förrän man följande gång bestämmer 
om timantalet för modersmålet och det andra inhemska språket. Statsrådet 
framförde på nytt i sin redogörelse om tillämpningen av språklagstiftningen år 
2009 att de åtgärdsförslagen från redogörelsen år 2006 bör verkställas. 

Den här utredningen utgår från resultatavtalen som slutits mellan 
undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen samt från de redogörelser 
som statsrådet gett om språklagstiftningens tillämpning. Utredningens syfte är i 
synnerhet att utvärdera om undervisningen är tillräcklig för att uppfylla grundlagens 
bestämmelser och i dem ingående förpliktelser som gäller nationalspråken. 
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Syftet med utredningen är att skapa ett underlag för samhälleliga beslut om 
undervisningen i nationalspråken.

De uppgifter som framkommit i den här utredningen och de preliminära 
åtgärdsförslagen har under utredningsarbetet använts i det arbete som gjorts i den av 
undervisningsministeriet tillsatta arbetsgruppen Den grundläggande utbildningen 
2020 - allmänna riksomfattande mål och timfördelning. Arbetsgruppen överlämnade 
sitt betänkande (Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior 
och utredningar 2010:1) till undervisnings- och kulturministeriet den 1 juni 2010.

1.2  Nationalspråken enligt grundlagen1 och språklagen
I 17 § i Finlands grundlag (731/1999) stadgas om var och ens rätt till sitt eget 
språk och sin egen kultur. Enligt paragrafens 1 mom. är Finlands nationalspråk 
fi nska och svenska. Enligt paragrafens 2 mom. har var och en rätt att hos domstol 
och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen fi nska 
eller svenska, samt att få sina expeditioner på detta språk. Dessutom förpliktar 
paragrafens 2 mom. att det allmänna ska tillgodose landets fi nskspråkiga och 
svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. 
Paragrafens 3 mom. stadgar om samisk-, romani- och teckenspråkiga rätt till sitt 
eget språk.

Begreppet nationalspråk i 17 § i grundlagen är viktig. Finska och svenska är inte 
enbart offi ciella språk, utan utgör samhällsbärande språk i Finland, som på ett 
djupt plan utgör en del av det fi nländska samhället och den fi nländska kulturen 
och en del av vår nationella identitet. Vid den tid då bestämmelsen uppkom, då 
Finland just blivit självständigt, diskuterade lantdagen det begrepp som skulle 
intas i regeringsformen. Förslaget om att Finland bör ha två nationalspråk var 
motstridigt med det fi nsknationella tankesättet enligt vilket en nation och ett 
folk kan ha bara ett huvudspråk.2 Riksdagen godkände ändå förslaget om två 
nationalspråk. 

Av valet av fi nska och svenska till nationalspråk kan man härleda att kunskaper 
i båda språken hör till den allmänbildning som bildningsväsendet bör sörja för. 
Därmed kan inte undervisning i fi nska och svenska som andra inhemska språk 
enbart motiveras med att man ska behärska språket för att klara sig i vissa yrken 
eller för att språklagen förutsätter en viss språkkunskap av tjänstemän. Grunderna 
för kunskapskraven i båda nationalspråken ligger djupare i samhälle och kulturarv 
än så. Behovet av språkkunskaper i svenska förstärks av samhörigheten med 
Skandinavien, med dess gemensamma historia, traditioner, arbetsliv, släktskap, 
kultur och informationsförmedling.

1 Stycket baserar sig på Erik Gebers (2009) outgivna material.
2 Riksmötesprotokoll 1917-1919.
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Behovet av kunskaper i det fi nska språket för elever i svenskspråkiga skolor är i 
praktiken oftast en självklarhet och kräver i regel inga särskilda motiveringar. På 
vissa svenskspråkiga orter har det emellertid funnits tendenser till isolering från 
den fi nskspråkiga kulturen, vilket yttrar sig i att man till exempel regelbundet 
följer med tv- och radioprogram från Sverige. Det är därför motiverat att betona 
det gemensamma nationella kulturarvet även med tanke på den svenskspråkiga 
befolkningen. Det gemensamma kulturarvet syns till exempel i språkets begrepp 
och på många olika livsområden som religion, litteratur, musik och sport. 
Språkgruppernas gemenskap är större och viktigare än skillnaderna mellan dem.

Noggrannare bestämmelser om nationalspråken ingår i språklagen (423/2003) och i 
vissa nedan nämnda författningar. Språklagen innehåller detaljerade bestämmelser 
om fi nsk- och svenskspråkigas ställning inom lagstiftningens, rättskipningens 
och förvaltningens områden. I språklagen stadgas bland annat om den språkliga 
indelningen, om enspråkiga och tvåspråkiga myndigheter, om rätten att använda 
fi nska eller svenska samt om handläggningsspråket hos myndigheterna, om 
språket för expeditioner och andra handlingar, om tryggandet av de språkliga 
rättigheterna samt om främjandet och uppföljningen av de språkliga rättigheterna. 
Lagen gäller även de situationer, där offi ciella förvaltnings- och serviceuppgifter 
fl yttas från myndigheter till privata tjänsteproducenter. 

Den i 17 § 2 mom. i grundlagen stadgade rätten att hos domstol och andra 
myndigheter använda det egna språket, fi nska eller svenska, innebär en subjektiv 
rätt till det egna språket. Enligt 19 § 3 mom. i språklagen och enligt dess motivering 
ska en tjänsteman använda det språk som han eller hon hör, eller sedan tidigare 
vet att vederbörande helst använder. Med tanke på språkkunskapen betyder 
det här att tjänstemannen, till exempel polisen eller sjukskötaren, genom att 
hänvisa till sin otillräckliga språkkunskap inte kan välja eller byta språk, trots att 
vederbörande skulle behärska språket i fråga.  

Enligt den andra meningen i 17 § 2 mom. i grundlagen har de som brukar offentlig 
makt en skyldighet att säkra att såväl de fi nskspråkigas som de svenskspråkigas 
kulturella och samhälleliga behov uppfylls. Detta utgör språklagstiftningens 
objektiva sida. Stadgandet ålägger myndigheterna att sörja för att viktiga 
samhällsfunktioner såsom polis, räddningsväsende, social- och hälsovård, 
utbildning och kommunikationer fungerar på båda språken och för att det 
fi nns tillgänglig service på det sätt som åsyftas i språklagens 23 §. Åläggandet 
specifi ceras i olika sektorers substanslagstiftning, till exempel i de bestämmelser 
som gäller undervisningsspråket och läroplanen i utbildningslagarna samt i de 
bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen som gäller läkarnas och sjukskötarnas 
språkkunskaper.

Det 2 mom. i 17 § i grundlagen gäller även övriga områden i samhället som 
fyller medborgarnas kulturella och samhälleliga behov och delvis också andra 
livsområden. Till de kulturella och samhälleliga behoven måste även räknas rätten 
att utnyttja andra grundrättigheter. Till dessa hör bland annat den i grundlagen 
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(16 § grundlagen) tryggade rätten till avgiftsfri grundläggande utbildning, som i 
lagstiftningen konkretiseras till rätten att få undervisning på det egna språket. 

Centrala grundrättigheter är även rösträtten och rätten till infl ytande, m.a.o. den 
enskildes möjlighet att rösta i val och delta i samhällelig verksamhet och att 
påverka beslutsfattande som gäller honom eller henne själv (14 § i grundlagen). 
I informationssamhället förutsätter deltagande även rätt till information som 
gäller samhälleliga ärenden på det egna språket. Deltagandet förutsätter också ett 
kulturutbud på det egna språket.

Ett viktigt samhälleligt behov är känslan av trygghet. Trygghetskänslan skapas 
bland annat via informationsförmedling på det egna språket. Den lagstiftning som 
gäller social- och hälsovården tryggar till exempel rätten för var och en att få vård 
på det egna språket i tvåspråkiga kommuner eller hälsovårdsdistrikt.

Sammanfattningsvis kan man anta att de kulturella och samhälleliga behoven 
förutsätter åtminstone: 

 – möjlighet att använda det egna språket i domstol eller hos annan myndighet
 – en rättvis rättegång och god förvaltning på det egna språket
 – rätt att utan begäran få använda och bli tilltalad på det egna språket
 – möjlighet att leva ett fullödigt liv och bland annat utnyttja alla sina grundrättigheter 

på det egna språket
 – utbildning på det egna språket
 – information om myndigheternas verksamhet på det egna språket
 – möjlighet att utföra samhälleliga ärenden bland annat genom att använda sin 

rösträtt, och möjlighet till andra former av medborgarinfl ytande, till exempel 
att bli hörd eller kunna uttrycka sina åsikter på det egna språket

 – kulturutbud på det egna språket
 – trygghet

1.3  Andra bestämmelser om nationalspråken
I lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003, i 
fortsättningen språkkunskapslagen) stadgas det om behörighetskraven för 
språkkunskap, statsförvaltningens språkexamina och om examensförfarandet. 
Lagen ersatte den tidigare lagen om språkkunskaper, som skall fordras av 
statstjänsteman (149/1922). Med stöd av den äldre lagen har statsrådet gett 
en förordning om ådaga-läggande av kunskap i fi nska och svenska språken 
(442/1987). I förordningen stadgas mer detaljerat om språkexamina och olika sätt 
att påvisa språkkunskapen. Språkkunskapslagen kan beskrivas som en slags lag 
som stöder verkställandet av språklagen. 

Den här allmänna lagstiftningen kompletteras av diverse specialbestämmelser 
för olika ansvarsområden som gäller fi nska och svenska. Av dessa kan nämnas 
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social- och hälsovårdsbranschens språkbestämmelser. Om kommunernas och 
samkommunernas skyldighet att ordna social- och hälsovårdstjänster på fi nska 
och svenska stadgas det i folkhälsolagen (66/1972), i lagen om specialiserad 
sjukvård (1062/1989) och i socialvårdslagen (710/1982). Om patienternas och 
klienternas rätt att få vård och service på fi nska eller svenska och vid behov 
även på andra språk stadgas det i lagen om patientens ställning och rättigheter 
(785/ 1992) och i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
(812/2000). Bestämmelser om barnets rättighet till dagvård på fi nska, svenska 
eller samiska ingår i lagen om barndagvård (36/1973).

Processlagstiftningen som gäller rättegångar innehåller bestämmelser om tolkning 
till andra språk än fi nska och svenska samt ersättning av de kostnader som uppstår 
av detta. Detaljerade bestämmelser om rätten att använda fi nska, svenska eller 
andra språk under förundersökningen ingår i förundersökningslagen (449/1987).

De bestämmelser om undervisningsspråket i den grundläggande utbildningen, 
gymnasiet, yrkesutbildningen samt vid universitet och yrkeshögskolor samt de 
bestämmelser om språk som undervisas som gemensamt eller valbart ämne ingår 
i utbildningslagstiftningen. Utbildningslagstiftningen granskas nedan i detalj.

Bestämmelser om kulturtjänster på bägge språken fi nns bland annat i lagen 
om Rundradion Ab (1380/ 1993) och i bibliotekslagen (904/1998). I lagen om 
fi nansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) stadgas det om 
de statsandelar som tilldelas fi nsk- och svenskspråkig teaterverksamhet. 

1.4  Utredningens struktur
Statsrådets redogörelse om tillämpningen av språklagstiftningen förutsätter en 
mer omfattande utredning än resultatavtalet mellan undervisningsministeriet 
och Utbildningsstyrelsen. Man har därför beslutat att man i den här utredningen 
inkluderar både de bedömningar som förutsätts i resultatavtalet och i statsrådets 
redogörelse. I utredningen har man koncentrerat sig på undervisningen i 
nationalspråken som andra inhemska språk på olika utbildningsstadier och i 
olika utbildningsformer. Utredningens tyngdpunkt ligger på den grundläggande 
utbildningen, inom vilken grunden för hur man behärskar och förhåller sig till 
språket läggs med tanke på fortsatta studier. 

Utredningens utgångspunkt är de nuvarande bestämmelserna om språkliga 
rättigheter och rådande tolkningar av dessa.

I utredningen granskas behovet av språkkunskaper (kapitel 2), undervisningen i 
det andra inhemska språket och påvisandet av språkkunskaper (kapitel 3) samt 
inlärningsresultaten i det andra inhemska språket (kapitel 4). Efter detta framförs 
en sammanfattning och de samlade slutsatserna (kapitel 5) och slutligen föreslås 
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några åtgärder som förbättrar undervisningen och främjar kunskaperna i det 
andra inhemska språket (kapitel 6).
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2.  Behovet av språkkunskaper

    

2.1  Behovet av språkkunskap inom arbetslivet3

Behovet av språkliga färdigheter i arbetslivet har förstärkts. Arbetskulturen har 
blivit allt mer funktionsorienterad och arbetet har blivit mindre fysiskt och mer 
betydelsegrundat, begreppsligt. Ofta är resultatet av arbetet inte längre konkret 
utan kan bestå av problemlösning eller styrning. I dessa kunskapsintensiva yrken 
behöver arbetstagarna i ökande grad färdigheter i växelverkan och en mångsidig 
språkkunskap. Följaktligen har kraven på behärskandet av nationalspråken ökat 
för hela årsklassen.

Behovet av kunskap i det svenska språket i olika yrken gäller de i grundlagen 
och språklagen stadgade språkliga rättigheterna, men även de kulturella och 
samhälleliga behoven som åsyftas för de båda språkgrupperna i grundlagen. 
Stadgandet som gäller de språkliga rättigheterna innehåller var och ens rätt 
att använda fi nska eller svenska då man uträttar ärenden hos myndigheter. Av 
Finlands befolkning talar 5,4 % svenska som modersmål det vill säga under 300 
000 invånare (Befolkningsstatistiken 2008. Statistikcentralen) och 6 % av årsklassen 
har valt svenska som skolspråk.

Inom Utbildningsstyrelsens styrgrupp för prognostisering av behoven av 
svenskspråkig arbetskraft och utbildning för svenskspråkiga, ”Yrke 2020”, delades 
de 466 yrkena som ingår i Statistikcentralens klassifi cering in enligt hur språkets 
och kulturens betydelse bedömdes inom dem. På det här sättet utkristalliserades 
fyra yrkesgrupper.

De fyra yrkesgrupperna som fi nns beskrivna i slutrapporten för ”Yrke 2020”4

gällde endast prognostisering av den svenskspråkiga befolkningens 
utbildningsbehov, men i denna utredning beskrivs de utgående från båda 
språkgruppernas behov. De olika grupperna av yrken utesluter inte varandra. 
Många yrken kan höra till fl era yrkesgrupper. Inom ett yrke kan det t.ex. både 
fi nnas sysselsatta med mycket kundbetjäning och sådana som inte alls har en 
direkt kontakt med kunder eller som huvudsakligen betjänar kunder på ettdera 
språket. Språkbehovet varierar också regionalt. 

3 Stycket baserar sig på Heidi Backmans (2009a) outgivna material.
4 Backman (2009b).
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Yrkesgrupper utgående från behovet av språkkunskap

1) Myndighetsyrken

Till myndighetsyrkena hör uppgifter där fungerande service skall ges på de 
båda inhemska språken enligt lagstiftningens bestämmelser om rätten att 
använda något av de två nationalspråken. Detta gäller domstolar, statliga 
myndigheter och tvåspråkiga kommuner. Lagen omfattar också situationer 
där offentliga förvaltnings- eller serviceuppgifter överförs från myndigheterna 
till privata tjänsteproducenter. Myndigheterna är skyldiga att på eget initiativ 
se till att de språkliga rättigheterna förverkligas utan att medborgarna själva 
behöver åberopa sina rättigheter. I myndighetsyrkena bör kundbetjänande 
tjänstemän inom statliga myndigheter, i de tvåspråkiga kommunerna och 
regionerna behärska de båda inhemska språken.  

2) Yrken som kräver språklig och kulturell kompetens

Till gruppen hör yrken där språket är ett centralt arbetsredskap och där 
språket bör vara på en föredömlig nivå, d.v.s. yrken inom vilka det fi nns krav 
på utmärkta kunskaper i ett av de inhemska språken. De yrkesverksamma 
inom gruppen fungerar som språkliga föredömen. Många av dessa yrken är 
också dessutom myndighetsyrken, som t.ex. lärare och dagvårdare, men till 
gruppen hör också exempelvis journalister och skådespelare, som bör ha ett 
föredömligt gott språk och en kulturell kompetens.

De yrken som kräver språklig och kulturell kompetens kan i hög grad vara ganska 
enspråkiga och i regel sammanfaller den sysselsattas modersmål med yrkesspråket. 
Men det är givetvis inte uteslutet att personer med en annan språkbakgrund kan 
verka inom dessa yrken.

3) Serviceyrken samt ledar- och expertyrken

Till gruppen hör yrken med kundkontakt samt en stor andel ledar- och 
expertyrken inom den privata sektorn. Det här är yrken där det är viktigt 
att båda de inhemska språken är företrädda och levande även om detta inte 
förutsätts i lag. Finlands Näringslivs, EK:s, undersökning visade t.ex. att vid 
65 % av företagen var kompetens i svenska ett anställningskriterium vid 
rekrytering år 2005. Andelen var 50 % procent år 2004. År 2009 varierade 
andelen i EK:s motsvarande undersökning enligt näringsgren. Inom industrin 
betonades behovet av svenska i rekryteringen vid 45 % av företagen, inom 
byggbranschen vid 30 % och inom servicebranschen vid 55 % av företagen. 
Endast behovet av engelska bedömdes som större än behovet av svenska i 
rekryteringen år 2009.

De yrken som tillhör den här gruppen är sinsemellan mycket olika, men 
den gemensamma nämnaren är språkets instrumentella betydelse. Behovet 
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fi nns dels för att kunna betjäna fi nsk- och svenskspråkiga i Finland, dels för 
att kunna sköta nordiska kontakter. I gruppen ingår anställda, ledare och 
experter och i hög grad även småföretagare som behöver bred kompetens, 
inklusive språkkompetens. 

Inom dessa yrken är färdighet i och användning av de båda nationalspråken inte 
beroende av grundlagen eller språklagstiftningen, utan utgör en förutsättning.

4) Yrken där det andra inhemska språket inte är ett centralt arbetsredskap

Ungefär vart femte yrke kan klassifi ceras som ett yrke där det andra inhemska 
språket inte i regel utgör ett centralt arbetsredskap. Inom gruppen kan dock 
fi nnas yrken där det trots allt fi nns viktiga kontakter över språkgränsen. Hit 
hör t.ex. jordbrukaryrket, som är ett företagaryrke som numera i hög grad 
kan innebära kontakter mellan fi nsk- och svenskspråkiga. I de tvåspråkiga 
regionerna kan behovet av språkkunnighet vara viktigt enbart av den orsaken 
att bägge språkgrupperna är företrädda på dessa arbetsplatser. 

Ur den här utredningens synvinkel är myndighetsyrkena mest relevanta. 
Språkkunskapen i det andra inhemska språket är relevant som en del av 
yrkesskickligheten i service-, ledar- och expertyrkena. Språkkunskaper kan även 
behövas inom yrken som inte i regel har språk som ett centralt redskap.

År 2004 var 18 % av hela landets sysselsatta och 17 % av de svenskspråkiga 
verksamma inom myndighetsyrken. Mer än 50 % av de sysselsatta var verksamma 
inom serviceyrken, där det med hög sannolikhet fi nns ett visst behov av behjälpliga 
eller t.o.m. krävande kunskaper i det andra inhemska språket. Ungefär 10 % av 
de sysselsatta var verksamma inom yrken som kräver språkligt och kulturellt 
kunnande. Mindre än 20 % var sysselsatta inom yrken som i regel inte betonar 
kunskaper i det andra inhemska språket. Dessa procentandelar är ändå bara 
riktgivande. 

Myndighetsyrken i tvåspråkiga landskap

Av alla sysselsatta i landet år 2004 var hälften (46 %, 1 033 300 personer) verksamma 
i tvåspråkiga landskap. Av dem som år 2004 var sysselsatta i myndighetsyrken 
arbetade 42 % (172 500 personer) i ett tvåspråkigt landskap, 57 % i ett helt 
fi nskspråkigt landskap och nästan 1 % på Åland. 
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Tabell 1. Myndighetsyrken i de tvåspråkiga landskapen där svenskspråkiga är underrepresenterade (mindre än 10 % av 
alla sysselsatta i dessa landskap).  

Av de sysselsatta inom de tvåspråkiga landskapen arbetade 17 % inom 
myndighetsyrken. Svensk- och fi nskspråkiga är i olika grad företrädda 
inom olika myndighetsyrken i dessa landskap. I de tvåspråkiga 
landskapen är t.ex. 23 % av brandmännen svenskspråkiga, men bara 8 
% av kommissarierna och överkonstaplarna. Av hälsovårdarna är 15 % 
svenskspråkiga, men bara 6 % av specialläkarna och 8 % av de övriga5

läkarna. Med anledning av detta kan man sluta sig till att det i hög grad är 
fi nskspråkiga som bör ge service på svenska inom fl era yrken och att det även 
fi nns yrken där svenskspråkiga förutsätts kunna ge service på fi nska. I tabell 1 
framgår de yrken där andelen svenskspråkiga sysselsatta är låg och där det kan 
tänkas vara speciellt viktigt att även fi nskspråkiga kan ge service på svenska. Av 
alla dem som arbetade inom myndighetsyrken i tvåspråkiga landskap var 13,5 
% svenskspråkiga (23 000 personer), 85 % fi nskspråkiga och 1,5 % hade något 
annat modersmål.  

Av hela befolkningen i de tvåspråkiga landskapen är 12,7 % svenskspråkiga, 82 
% är fi nskspråkiga och 5,3 % har ett annat modersmål.

5 Statistikcentralens klassifi cering



17

Tabell 2. Myndighetsyrken i de tvåspråkiga landskapen där svenskspråkiga är välföreträdda (mer än 15 % av alla 
sysselsatta i dessa landskap).

2.2  Myndigheternas tillämpning av språklagen och 
medborgarnas uppfattning

I statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen framgår det att 
fi nskspråkigas språkliga rättigheter förverkligas i stort sett väl. Finskspråkiga 
kommuninvånare i tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetens språk är 
också nöjdare med den service som kommunen ger på fi nska än svenskspråkiga är 
i tvåspråkiga kommuner med fi nska som majoritetens språk. Det fi nns fortfarande 
plats för förbättringar vad gäller de svenskspråkigas språkliga rättigheter. De 
regionala skillnaderna är emellertid avsevärda. De svenskspråkigas språkliga 
rättigheter förverkligas bäst i Österbotten. I Södra Finland, där en stor del av de 
svenskspråkiga bor, är de språkliga rättigheterna sämst tillgodosedda. (Statsrådets 
redogörelse om språklagstiftningens tillämpning 2009.)
 
Inom ramen för det s.k. SpråkKon-projektet6 (Förvaltningslösningarnas språkliga 
konsekvenser) har man kartlagt den språkliga organiseringen vid regionala 
förvaltningsmyndigheter som verkar inom de tvåspråkiga regionerna Nyland, 
Åboland och Österbotten. I kartläggningen medverkade länsstyrelser, polisens 

6 Förvaltningslösningarnas språkliga konsekvenser, SpråkKon, är ett samarbetsprojekt mellan 
Forsknings- och samarbetscentret FORUM vid Svenska social- och kommunalhögskolan, 
Institutionen för offentlig förvaltning vid Åbo Akademi samt Åbo Akademi i Vasa.
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länsledning, arbets- och näringscentraler, miljöcentraler, landskapsförbund, 
nödcentraler samt Folkpensionsanstaltens kretscentraler. De regionala 
myndigheterna har väldigt olika sätt att organisera sin svenskspråkiga service. 
En del av myndigheterna integrerar den svenskspråkiga servicen i sin övriga 
verksamhet, en del ordnar den separat. 

Österbottens förbund och Östra Nylands förbund kan bland landskapsförbunden 
karaktäriseras som tvåspråkiga arbetsmiljöer. Vid de tvåspråkiga TE-centralerna7

återfi nns tvåspråkiga arbetsmiljöer speciellt på landsbygdsavdelningarna och på 
samtliga avdelningar vid Österbottens TE-central. Av utredningen bland både 
de tvåspråkiga och fi nskspråkiga myndigheterna framgår att tillgängligheten på 
svenskspråkig service i dag i allt högre grad erhålls enbart på begäran av kunden. 
Det är inte självklart att svenskspråkigt material och svenskspråkig information 
tillhandahålls även om myndigheten klassifi ceras som tvåspråkig. Det är efterfrågan 
som skapar utbudet. En annan utveckling är koncentrationen av svenskspråkig 
service inom organisationerna till enskilda språkkunniga tjänstemän, sektioner, 
avdelningar och dylika. De medverkande myndigheterna delar en oro för hur 
man i framtiden kan avhjälpa bristen på tvåspråkiga, kompetenta sökande.

I samband med rekrytering fäster man i rätt varierande grad uppmärksamhet vid 
personalens språkkunskaper, i praktiken kunskaper i svenska. Språkkunskaper 
anses i allmänhet utgöra sådan yrkeskunskap, som det vid behov går att avstå från. 
I praktiken leder detta ofta till att ansvaret för att tillgodose de svenskspråkigas 
språkliga rättigheter lämnas åt de tjänstemän som har svenska som modersmål, 
oberoende av deras faktiska arbetsbeskrivningar. Orsaken till detta är sannolikt 
svårigheten att rekrytera personer, som har både språkkunskaper och övrig 
yrkeskunskap. Om yrkesskicklighet väger tyngre än språkkunskaper, bestäms 
språkkraven ofta enligt den antagnas kunskaper. En sådan praxis har t.ex. varit 
vanlig inom hälsovården som lidit av särskilt stor arbetskraftsbrist. (Statsrådets 
redogörelse om språklagstiftningens tillämpning 2009.)

Inom social- och hälsovården förverkligas de fi nsk- och svenskspråkigas språkliga 
rättigheter bäst i tvåspråkiga kommuner där svenska är majoritetens språk. I 
synnerhet i de stora kommunerna i Södra Finland, där fi nska är majoritetens 
språk, är det ofta svårt att få service på svenska. I de kommuner i Österbotten, 
där fi nska är majoritetens språk, fungerar servicen i huvudsak väl på båda 
språken. Också kommunens storlek ser ut att ha betydelse. Servicen på två språk 
verkar ofta fungera i små tvåspråkiga kommuner. Situationen förändras dock om 
minoritetens andel av kommunens befolkning är liten. (Statsrådets redogörelse 
om språklagstiftningens tillämpning 2009.) 

Då utredningen Språkbarometern 2008 gjordes fanns det 43 tvåspråkiga kommuner. 
I 22 av dessa kommuner var den fi nskspråkiga befolkningen en minoritet, som 
i regel var nöjd med kommunens fi nskspråkiga service. Cirka 84 procent ansåg 

7 Numera en del av ELY-centralerna
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att de alltid eller oftast får service på fi nska. I 21 av dessa kommuner var den 
svenskspråkiga befolkningen en minoritet, varav 39 % svarade att de alltid eller 
oftast får service på svenska. Inte mindre än 22 % ansåg att de sällan eller aldrig 
får service på svenska.  

Laglighetsövervakarna har under de senaste åren fäst särskild uppmärksamhet 
vid nödcentralernas bristande service på svenska. I fl era fall talade ingen på 
nödcentralerna svenska och kunderna uppmanades tala fi nska. 

Det fi nns inte heller tillräckligt många svensktalande poliser. Polis är dessutom 
ett yrke, där svenskspråkiga är dåligt företrädda i de tvåspråkiga regionerna (se 
tabell 1).  Nio av tio av de fi nskspråkiga studerande som avlagt kursen i svenska 
som ingår i polisyrkeshögskolans utbildning för grundexamen upplever att de 
har medelmåttiga eller dåliga kunskaper i svenska. En av tio anser emellertid sina 
kunskaper i svenska vara goda eller utmärkta. Även åklagarnas kunskaper i svenska 
visade sig vara otillräckliga. (Statsrådets redogörelse om språklagstiftningens 
tillämpning 2009.)
 

2.3  Kunskapsnivå i det andra inhemska språket
Grundskolan infördes stegvis under 1970-talet, vilket innebär att alla i en årskull 
hade slutfört minst grundskolans treåriga B1-lärokurs i svenska i början av 
1980-talet. Av de årskullar som genomförde läroplikten före 1970 har cirka hälften 
fått grundkunskaper i det andra inhemska språket svenska i och med läroverks- 
eller yrkesutbildning. När även de som är födda senare adderas till detta kan 
man uppskatta att ungefär 70 % av den fi nska befolkningen nu har någon slags 
grundkunskaper i svenska. Denna kalkyl stämmer överens med Statistikcentralens 
uppgifter om befolkningens utbildningsnivå (2006). 

Av den svenskspråkiga befolkningen är andelen personer som helt saknar 
kunskaper i fi nska betydligt mindre. Det har uppskattats att var femte i enspråkigt 
svenska kommuner helt saknar kunskaper i fi nska. 

I en utredning från år 2000 (Takala, S. Sajavaara, A. & Sajavaara, K. 2000, 217) 
uppger 72 % av de vuxna fi nländarna sig kunna åtminstone ett annat språk än 
modersmålet: 66 % engelska, 55 % svenska, 55 % tyska, 28 % franska och 8 % 
ryska. Hela 900  000 fi nländare kan, enligt egen utsago, inget annat språk än 
modersmålet. En försiktig bedömning är att ungefär en tredjedel av befolkningen inte 
har studerat svenska, men att en betydligt större andel, 45 procent, själv uppskattar 
att de inte behärskar svenska.
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3.  Undervisningen och påvisande av 
språkkunskaper i det andra inhemska språket

Fastställande av språkfärdighetsnivå

De förväntade språkkunskaperna och målnivån för språkfärdigheterna 
inom olika utbildningsformer har beskrivits i grunderna för läroplanerna o ch 
examensgrunderna. För den vuxna befolkningen har man inte på samma sätt 
slagit fast språkfärdighetsnivåer. Språkkunskap och språkliga färdigheter har 
oftast beskrivits i språk- och kultursammanhang. Den europeiska referensramen 
för språk som blev klar år 2003, i fortsättningen kallad europeiska referensramen, 
är den första övernationella rekommendationen. 

I arbetet med läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen har man använt den europeiska referensramen för 
att beskriva målnivåerna och läroplanerna för undervisningen i de andra 
inhemska språken och i främmande språk. Man har också utarbetat en fi nländsk 
tillämpning av den europeiska referensramen. I planeringen av språkstudierna 
inom den grundläggande yrkesutbildningen, yrkeshögskoleutbildningen 
och universitetsutbildningen har man också använt sig av den europeiska 
referensramen. I den europeiska referensramen har språkkunskap defi nierats på 
följande sätt: 

”Användning av språk, inklusive språkinlärning, är en form av mänsklig aktivitet. 
Människor utvecklar som individer och som medlemmar av olika grupper en hel 
rad av olika kompetenser. Dessa kompetenser inbegriper både den allmänna 
beredskap som utgör grunden till allt språkbruk och i synnerhet kunskaperna för 
språklig kommunikation. Vi använder dessa kompetenser då vi i olika kontexter, 
under olika förhållanden och inom vissa begränsningar deltar i språkliga funktioner 
genom olika språkliga processer. Med hjälp av dessa funktioner kan vi ta emot 
eller producera texter, som hänför sig till ämnesområden och teman inom olika 
livsområden. Då tar vi i bruk de strategier som upplevs som mest ändamålsenliga 
med tanke på de uppgifter som skall utföras. Ett medvetet iakttagande av dessa 
funktioner, dvs. monitorering, stärker eller utvecklar språkanvändarnas förmåga 
och kunskaper.” (Europeiska referensramen 2003, s. 28).

De språkliga kommunikationsfärdigheterna omfattar tre delområden: lingvistisk 
kompetens, sociolingvistisk kompetens och pragmatisk kompetens. De 
allmänna färdigheterna omfattar elevers och studerandes kunskaper, färdigheter, 
livshanteringsfärdigheter och inlärningsförmåga. Till kunskaperna räknas 
allmänbildning, sociokulturella kunskaper och interkulturell medvetenhet 
och till färdigheterna räknas praktiska färdigheter och specialkännedom samt 
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interkulturella kunskaper och specialkännedom. Som livshanteringsfärdigheter 
betraktas attityd, motivation, värderingar, föreställningar, kognitiv stil och 
personlighetsfaktorer. Alla dessa faktorer påverkar också inlärningen av svenska 
eller fi nska.

I KIEPO-projektet defi nieras språkkunskaper på följande sätt:

”Språkutbildningen stödjer sig på en uppfattning om funktionella 
språkkunskaper, enligt vilken språkkunskaper betraktas som en förmåga 
att i en situation kunna fungera på ett språkligt, socialt och kulturellt 
ändamålsenligt sätt” (Sajavaara m.fl . 2007).

Språkkunskaper kan utvecklas i både formell och informell miljö. Med formell 
miljö avses att inlärningen av språket sker genom utbildning; språkundervisningen 
fortgår från småbarnspedagogiken till vuxenutbildningen. Till informella miljöer 
räknas t.ex. hemmet och den närmaste kretsen, olika sammanslutningar och 
sådana situationer i samband med fritid och arbete där språket används. (Sajavaara 
m.fl . 2007, 33-34).

 

  

   

 

  

   

   

Figur 1. Språkinlärningen. (Sajavaara m.fl. 2007, 34)

I läroplanen för grundskolan och gymnasiet har man fastställt målnivåer för 
språken i de olika lärokurserna. Vid fastställandet av dessa målnivåer har man 
använt beskrivningar som utarbetats specifi kt för Finland och som är snävare 
än de som ingår i den europeiska referensramen (se närmare Grunderna för 
gymnasiets läroplan 2003). Med hjälp av dessa är det lättare att visa eleverna hur 
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de har framskridit från en kunskapsnivå till en annan. Nivå B1 har exempelvis 
delats in i nivåerna B1.1 och B1.2.

Som mål för studierna i det andra inhemska språket inom olika lärokurser används 
följande kunskapsnivåer (tabell 3):

Grundskolan Yrkesutbildning
andra stadiet

Gymnasiet Högskolor

HF

Mun

TF

Skr

A-finska

B.1.1

A.2.1

A.2.2

A.2.2

B-finska

A2.1 

A1.3

A2.1

A2.1

A-svenska

A2.2 

A2.1

A2.2

A2.1

B-svenska

A2.1

A1.3 

A2.1

A1.3

Sv

A1.3- 
A2.1
A1.3- 
A2.1
A1.3- 
A2.1
A1.3- 
A2.1

Fi

B1.2

B1.1

B1.2

B1.1

A-finska

B2.1

B1.2

B2.1

B1.2

B-finska1

B1.2

B1.1

B1.2

B1.1

A-svenska

B2.1

B1.2

B2.1

B1.2

B-svenska

B1.2

B1.1

B1.2

B1.1

B1 Vitsorden 1-3 
(nöjaktiga kunskaper, 
produktion och 
interaktion)
B2 Vitsord 4−5 (goda 
kunskaper, produktion 
och interaktion) 

Finska: kunskaper på 
B1-nivå

 Vitsorden 1-2 
(nöjaktiga kunskaper) 
kunskaper på B2-C1-
nivå

 Vitsorden 3-5 
(goda kunskaper)

HF = hörförståelse, Mun = muntlig färdighet, TF = textförståelse och Skr = skriftlig färdighet

Tabell 3. Målnivåerna för studier i det andra inhemska språket.

I läroplanen för grundskolan och gymnasiet har man fastställt en högre kravnivå för 
att förstå språket än för att använda språket. I språkexamina för statsförvaltningen 
har däremot bägge färdigheterna fastställts till samma nivå och i analogi med 
detta har också kraven för att förstå och använda det andra inhemska språket 
i högskolorna fastställts till samma nivå. Det bör emellertid beaktas att man för 
högskolornas del inte explicit har defi nierat förmågan att förstå ett språk, utan 
det är frågan om att fastställa kunskaper i språkanvändning och interaktion. 
Muntlig växelverkan är naturligtvis alltid också förknippad med förmågan att 
förstå språket, vilket inte nödvändigtvis gäller förmågan att använda språket i 
skrift och skriftlig interaktion.

Hur beslut om undervisningen fattas

Aktörer på olika nivåer fattar beslut om undervisningen i nationalspråken. Bilden 
nedan illustrerar beslutsförloppet.
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1 Beslut på nationell nivå

Riksdagen

Lagen om grundläggande utbildning
- Grundläggande utbildningens omfattning
- gemensamma läroämnen

  Statsrådet 

 
 

Timfördelning
- minimiantal undervisningstimmar i det andra inhemska språket
- tidpunkt för när undervisningen inleds, obligatorisk eller valfri 
- valfria läroämnen

  Utbildningsstyrelsen

Målnivån och innehållet fastställs i läroplans- och examensgrunderna

2 Beslut på lokal nivå

  Utbildningsanordnare

 

Utbud som skolan erbjuder
- skolans timantal och tidpunkt för när undervisningen inleds
- schema, minimigruppstorlek, m.m. 

 
Undervisningsresurser
- lärare, arbetssätt, stödresurser

3 Individuella beslut (eleven tillsammans med vårdnadshavaren, studerandens beslut)

Beslut att välja språket (starttidpunkt)
Motivation och arbetsinsats
Personlig ambitionssnivå, inlärningsresultat

4 Landets resurs av språkkunniga medborgare

Figur 2. Översikt över rambeslut och utfall när det gäller undervisning i det andra inhemska språket.

Medborgarnas kunskaper i det andra inhemska språket

Nationalspråken, som studeras som andra inhemska språk, undersöks utgående 
från det totala timantalet och antalet elever som deltar i undervisningen.

Undervisningsmängden i det andra inhemska språket på olika utbildningsstadier 
beskrivs i fi gur 3.
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Universiteten

Studier för språkexamen för 

personal i entliga samfund

3-5 sp 

Obligatorisk kurs Fördjupande kurs 
A A A A A A A A 

  kurs 1 kurs 2 kurs 3 kurs  4 kurs  5 kurs 6 kurs  1 kurs 2   
   kl 1 kl 2lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 38 h 38 h 38 h 38 h 38 h 38 h 38 h 38 h 

 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 
kurs 1 kurs 2 kurs 3 kurs 4 kurs 5 kurs kurs 2 

                summa 8 åvt              summa 8 åvt 38 h 38 h 38 h 38 h 38 h 38 h 38 h 

A2 A2 A2 A2 A2

             summa 12 åvt
B1 B1 B1

     

   i  

  (I   

1 ov 4       3-6 sp 

2 ov sve

Figur 3. Undervisningsmängden i det andra inhemska språket.

Studierna i det andra inhemska språket kan påbörjas redan i förskoleutbildningen, 
men senast i den grundläggande utbildningen. Studierna fortsätter i gymnasiet eller 
i den grundläggande yrkesutbildningen och därifrån vidare till yrkeshögskolor 
eller universitet.

3.1  Undervisningsmängden i det andra inhemska språket 
inom den grundläggande utbildningen

Verksamheten inom den grundläggande utbildningen regleras genom lagen 
om grundläggande utbildning (628/1998) och förordningen om grundläggande 
utbildning (852/1998). I lagen om grundläggande utbildning 11 § stadgas om den 
grundläggande utbildningens innehåll. I moment 1 nämns för alla gemensamma 
läroämnen, till vilka även det andra inhemska språket hör. Statsrådet fattar beslut 
om de allmänna riksomfattande målen för utbildningen och om timfördelningen 
mellan olika läroämnen, ämnesgrupper och elevhandledning. I statsrådets 
förordning om riksomfattande mål för utbildningen (1435/2001) anges de centrala 
målen samt timfördelningen för den grundläggande utbildningen.

Strukturen och timfördelningen för språkundervisningen består av fl era på 
varandra följande faser. I den grundläggande utbildningen är det andra inhemska 
språket och ett främmande språk gemensamma ämnen för alla. De kan studeras 
som antingen A1- eller B1-språk. Inom den grundläggande utbildningen börjar 
undervisningen i A1-språket senast i årskurs tre, och alla elever studerar ett A1-
språk. Undervisningen omfattar minst 16 årsveckotimmar, och en årsveckotimme 
motsvarar 38 lektioner. Det är vanligt att de här timmarna fördelas exempelvis så, 
att man i årskurserna 3−6 läser A1-språket två timmar i veckan och i årskurserna 
7−9 två eller tre timmar i veckan.

Med ett lokalt fattat beslut av utbildningens huvudman, vanligen kommunen, kan 
undervisning i A1-språket påbörjas redan på första eller andra årskursen. Lokalt 
kan man också besluta om att erbjuda undervisning i det frivilliga A2-språket, 
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som börjar senast på femte årskursen. Antalet årsveckotimmar i A2-språket är 
sammanlagt minst 12, och man håller oftast två lektioner i veckan i A2-språket på 
årskurserna 4−9.

Som huvudman för utbildningen beslutar kommunen vilket språkutbud eleverna 
ska kunna välja mellan. Kommunen beslutar också om eleverna ska erbjudas 
möjlighet att studera ett valfritt A2-språk och vilka språk som är långa och 
vilka som är korta. Med anledning av detta varierar språkutbudet mellan olika 
kommuner, och det kan också variera mellan olika skolor inom samma kommun. 

De elever som inte har inlett sina studier i det andra inhemska språket som 
A-språk påbörjar sina studier i detta språk som B1-språk. Undervisningen i 
B1-språket börjar på den sjunde årskursen och är till sin omfattning minst 6 
årsveckotimmar. En vanligfördelning är två timmar i veckan under årskurserna 
7−9. Det obligatoriska antalet årsveckotimmar i B1-svenska har minskat med en 
tredjedel, dvs. från nio årsveckotimmar enligt timfördelningen år 1985 till sex 
årsveckotimmar enligt timfördelningen åren 1994 och 2001 (tabell 4)

0

2

4

6

8

10

12

14

År 1970 1985 1994  framåt

År 1970, 12 årsvec mmar: för de elever, som valt en kurs på mellan- eller fördjupande nivå

Källa: Opublicerat material, Erik Geber (2009).

Årsveck mantalets utveckling i det andra inhemska språket enligt statsrådets beslut

Tabell 4. Årsveckotimmarnas utveckling i det andra inhemska språket.

Huvudmännen för utbildningen erbjuder inte i någon nämnvärd utsträckning 
valbara studier i det svenska språket inom den grundläggande utbildningen, 
särskilt inte efter att de valbara ämnena minskade i samband med timfördelningen 
år 1994. Inom den grundläggande utbildningen studerar eleverna det andra 
inhemska språket främst bara enligt det timantal som statsrådet fattat beslut om.

Undervisningen i det valbara B-språket (B2-språket) börjar i allmänhet på den 
åttonde årskursen. Årsveckotimmarnas antal är minst fyra. Det andra inhemska 
språket kan inte studeras som valbart B2-språk.8

8 Statsrådets förordning (1435/2001) om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om 
grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen.
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3.1.1  Undervisning i svenska i den fi nskspråkiga grundläggande 
utbildningen

Ungefär 1,1 % av alla elever i de fi nskspråkiga skolorna studerar svenska som 
A1-språk och ungefär 7,5 % som valfritt A2-språk (av alla elever på den femte 
årskursen i den fi nskspråkiga grundläggande utbildningen)(fi gur 5). Jämfört med 
år 1998 har det skett en liten förändring i och med att svenska nuförtiden ofta 
läses som valfritt A2-språk istället för som A1-språk. Timantalet för undervisning 
i A2-språket är ändå mindre än för A1-språket.9

En övervägande majoritet av de fi nskspråkiga eleverna (ungefär 90 % av alla 
elever i årskurserna 7−9) studerar enligt den korta lärokursen i svenska (B1-
språk)10, i praktiken två timmar i veckan under tre års tid.

A1-svenska A2-svenska B1-svenska

2001 1,5 7%  3,09%  %

2007 1,1 5,7%  09%  %

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %

100,0 %

Svenska som A1-språk: av alla som valt  A1-språk på åk 3
Svenska som A2-språk: av alla som valt  A2-språk på åk 5
Svenska som B1-språk: av alla kspråkiga elever i åk 7-9

Källa: Kv va indikatorer för utbildningen 2005 och 2008.

Andelen (%) elever som valt svenska som 
A1-språk, A2-språk eller B1-språk
inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen

Tabell 5. Valet av det andra inhemska språket i den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Som bilaga till rapporten fi nns en fi gur på de fi nskspråkiga kommunernas val av 
A-svenska.

Tidig inlärning av fl era språk i språkbad

När studierna inleds tidigt blir det mer tid över för övning och för de olika skedena 
i den tidiga språkinlärningen. Det är då också lättare att lära sig ett genuint uttal. 
Barn som getts möjligheten att tidigt lära sig fl era olika språk når en högre språklig 
kompetens än de barn som påbörjat språkinlärningen senare. Resultatet har inte 

9 2009 – WERA - Utbildningsstyrelsens webbrapporteringstjänst med statistik.
10 Statistikcentralen 2009 – WERA - Utbildningsstyrelsens webbrapporteringstjänst med 

statistik.
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med kapaciteten att göra, utan med att de elever som påbörjar språkinlärningen 
sent inte hinner utveckla en hög kompetens i skolan. Undersökningar visar att 
inlärningen är lättare ju fl er språk barnet lär sig. 

Praxisen visar att tidig två- och fl erspråkighet fungerar. I Finland växer andelen 
simultant tvåspråkiga hem ständigt. Även enspråkiga föräldrar vill ofta ge sina 
barn möjligheter till två- och fl erspråkighet.11

På vissa orter kan man välja ett språkbadsdaghem, där undervisningen ordnas 
enligt språkbadsmetoden. Det är inte alltid möjligt att direkt fortsätta skolgången 
på språkbadsspråket. 

3.1.2  Undervisning i fi nska i den svenskspråkiga grundläggande 
utbildningen

Situationen när det gäller undervisningen i fi nska i de svenskspråkiga skolorna 
i Finland skiljer sig märkbart från svenskan i de fi nskspråkiga skolorna. Av alla 
elever i svenskspråkiga skolor, förutom på Åland, studerar ungefär 90 % fi nska 
som långt språk ända från och med årskurs 3−4 i den grundläggande utbildningen, 
medan bara ca 1 % i de fi nskspråkiga skolorna valt A1-svenska och drygt 8 
% valt svenska om också A2-språket är medräknat (Kvantitativa indikatorer för 
utbildningen 2008, 32−34, 163; WERA). 

A1- 2Aaksnif - 1Baksnif - ka

2001 88,9 7%  0,1%  %

2007 89,4 6,4%  5,1%  %

0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %

100,0 %

Finska som A1-språk: av alla som valt  A1-språk på åk 3
Finska som A2-språk: av alla som valt  A2-språk på åk 5
Finska som B1-språk: av alla svenskspråkiga elever i åk 7-9

Källa: Kv va indikatorer för utbildningen 2005 och 2008.

Andelen (%) elever som valt nska som 
A1-språk, A2-språk eller B1-språk 
inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Tabell 6. Valet av det andra inhemska språket inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

11 Stycket är baserat på opublicerat material av Siv Björklund (2009) hänförande till Mård-
Miettinen, K & Börklund S (2007)
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I grundskolan tog man år 1987 och i gymnasiet år 1994 i bruk den s.k. 
modersmålsinriktade fi nskan som ett alternativ till A-lärokursen. Målsättningen 
för lärokursen är betydligt högre än i A-lärokursen. Enligt den nationella 
utvärderingen år 2001 gällande det fi nska språket (Toropainen, 2002) hade en 
dryg tredjedel av de svenskspråkiga eleverna i årskurs 9 vid millennieskiftet 
studerat fi nska enligt den modersmålsinriktade lärokursen12. I relation till den 
europeiska referensramen som tillämpas i grunderna för läroplanen från 2004 
betyder det här att i medeltal en tredjedel av eleverna har uppnått kunskapsnivå 
B2.1 på alla delområden då de går ut grundskolan.

Utvärderingen från 2002 visade också att prestationsnivån hos de elever som 
läst modersmålsinriktad fi nska i genomsnitt var 20 % högre än hos dem som läst 
A-lärokursen. Därmed har en tredjedel av eleverna i svenskspråkiga skolor redan 
då de avslutar grundskolan en språkfärdighetsnivå som ger synnerligen gott 
utgångsläge i fråga om t.ex. de färdigheter som krävs för tjänstemannaexamina.

3.2  Undervisning i det andra inhemska språket i gymnasiet
Gymnasieutbildningen regleras genom egen lagstiftning, gymnasielagen 
(629/1998) samt gymnasieförordningen (810/1998). Statsrådets förordning 
om timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002) fastställer antalet 
obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser i gymnasieutbildningen.

Utbildningsanordnaren beslutar om utbudet av språkundervisning. I A-språket är 
antalet obligatoriska kurser sex, medan antalet obligatoriska kurser i B1-språket 
är fem.

Man kan också ansöka om befrielse från studier i det andra inhemska språket, 
men det är väldigt få som gör det. De som befrias från undervisningen i svenska 
är i första hand invandrare eller fi nskspråkiga studerande som återvänder från 
utlandet för att gå gymnasiet i Finland. Det fi nns ingen lärokurs i svenska som 
inleds i gymnasiet. 

3.2.1  Undervisning i det svenska språket i fi nskspråkiga gymnasier
8 % av de studerande i fi nskspråkiga gymnasier studerar svenska enligt 
A-lärokursen, i vilken det ingår sex obligatoriska kurser och två riksomfattande 
fördjupade kurser. Antalet studerande motsvarar i den grundläggande 
utbildningen sammanlagt antalet elever som studerar A1- och A2-svenska. 
Resten av de studerande, förutom en liten grupp elever med invandrarbakgrund, 
studerar svenska enligt B1-lärokursen, som omfattar fem obligatoriska kurser 

12 På grund av elevernas varierande tvåspråkighetsgrad är det svårt att fastställa 
färdighetssnivån (målnivån) i modersmåls¬inriktad fi nska enligt den europeiska nivåskalan. 
I skrift ska den formellt vid grundskolans slut ligga ca 20 % högre än i A-fi nskan och i 
gymnasiet på minst på B2.2., men i tal håller många samma nivå som infödda, dvs. C-nivå, 
åtminstone vad fl yt och slagfärdighet beträffar.
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och två riksomfattande fördjupade kurser. Det kan förekomma en viss variation 
inom lärokursen, men den inverkar inte på helhetssituationen. Studerande, som 
planerar att avlägga provet i svenska i studentexamen väljer oftast åtminstone en 
eller två fördjupade kurser, eftersom studentprovet grundar sig på obligatoriska 
kurser och riksomfattande fördjupade kurser. 

Den läroplansanalys som Utbildningsstyrelsen utfört avslöjar att det i många 
gymnasier också erbjuds skolspecifi ka kurser i svenska. Kursen i muntlig 
språkfärdighet har hört till de populäraste av dessa, och i slutet av kursen har 
de studerande avlagt ett prov i muntlig språkfärdighet och fått ett särskilt betyg 
på detta. Fullständig statistik på antalet kurser som de studerande valt i sitt 
studieprogram existerar inte.

3.2.2  Deltagande i studentexamensprovet i svenska
I studentexamen utformas proven i svenska på två olika nivåer; i enlighet med den 
långa lärokursen och den medellånga lärokursen. Efter ändringen av gymnasielagen 
år 2004 är modersmålet det enda obligatoriska provet i studentexamen. Den 
studerande väljer alltså själv vilka övriga prov hon eller han tänker avlägga.

En sammanställning av antalet anmälda till vårens och höstens prov åren 
1997−2009 ger följande resultat:

Åren 
1997-98

1999-00 2001-02 2003-04 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Höst 6185 11321 14135 15419 12838 11866 10417 9744

Vår 27248 25640 23947 20045 14851 13677 11841 11061

Sammanlagt 33433 36961 38082 35464 27689 25543 22258 20805
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Tabell 7. Antalet deltagare (anmälda) i studentprovet i B1-svenska i studentexamen 1997−2009. 

Innan försöken med valfrihet inleddes (våren 1997) uppgick antalet skribenter 
i provet i B-svenska till 29 146 eller hela gymnasieårskullen, bortsett från de 
som av någon anledning var befriade. Redan våren 2006 hade antalet skribenter 
sjunkit till 14 851, dvs. nästan halverats, och våren 2009 var antalet skribenter bara 
11 061. Under tiden 1997−2006 har dock antalet anmälda till höstens skrivningar 
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ökat från 6  185 till 11 866, men också det antalet har nu börjat sjunka så att 
det hösten 2008 var 9 744. I de två senaste provomgångarna hösten 2008 och 
våren 2009 var antalet skribenter 20 805, men från denna siffra bör man dra av 
det antal skribenter som skrev om provet våren 2009. Dessa brukar i svenskan 
utgöra åtminstone 20 % av vårens antal, dvs. i det här fallet drygt 2 000. Den 
faktiska andelen skribenter som avlagt provet i B1-svenska av den årskull som 
blev studenter läsåret 2008−2009 kan sålunda beräknas vara ca 18 600, vilket 
skulle innebära ca 62 % av hela gymnasiekullen.

Oberoende av om man räknar bortfallet av skribenter i B1-svenska per år på 
basis av utgångsläget 1997 eller utifrån gymnasieårskullens storlek (minus dem 
som skrivit A-svenska) torde andelen ha stigit till ca 38 % läsåret 2008−2009,. 
Sedan lagändringen om valfrihet trädde i kraft har bortfallet alltså blivit nästan tre 
gånger större.

Den kategori som årligen avlägger prov i A-svenska är i jämförelse med B1-
svenskan så pass liten, uppskattningsvis bara 1 000−2 000 per år, att ett eventuellt 
mindre bortfall i det provet inte nämnvärt kan påverka denna bild av utvecklingen.

3.3  Undervisning i fi nska i de svenskspråkiga gymnasierna
I de svenskspråkiga gymnasierna läser nästan alla studerande fi nska på A-nivå och 
avlägger också det svårare provet i studentexamen. En mycket liten andel, högst 
5 %, väljer helt bort provet i fi nska. Resultatnivån för de studerande som nöjer sig 
med det lättare studentexamensprovet, B-nivå, i fi nska är ganska låg, t.o.m. lägre 
än den i B1-svenska. Hela provets medeltal ligger på nivån lubenter approbatur, 
vilket innebär högst A2.2 på den europeiska nivåskalan eller två skalsteg under 
den fastställda nivån. Dessa studerande utgör dock bara 1/6 av hela årskullen, 
eller ca 300 studerande av sammanlagt 1 800 gymnasiestuderande. I medeltal 
avlägger fyra femtedelar (ca 1  200 av sammanlagt 1 500) av gymnasisterna 
studentexamensprovet enligt den mer krävande A-nivån.

Gymnasiets undervisning i fi nska har under 2000-talet genomgått en väsentlig 
förändring i och med att den modersmålsinriktade fi nskan infördes. För 
studerande som följt den modersmålsinriktade fi nskan fi nns det inte ett särskilt 
prov i studentexamen, men de som så önskar (bara några få per omgång) kan 
byta ut provet i fi nska som andra inhemska språk mot ett andra modersmålsprov. I 
samband med examensreformen 2004 diskuterades därför behovet av en särskild 
modersmålsliknande nivå för provet i fi nska, i svårighetsgrad i stil med provet i 
fi nska som andraspråk i fi nska skolor, men en sådan har tillsvidare inte införts.
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3.4  Undervisning i det andra inhemska språket inom den 
grundläggande yrkesutbildningen13

En yrkesinriktad grundexamen omfattar 120 studieveckor. Studierna ska ordnas 
så att den studerande kan slutföra dem på 3 år.14 De studier som leder till examen 
består till tre fjärdedelar av yrkesinriktade studier (90 sv) och till en fjärdedel av 
gemensamma studier (20 sv) och fritt valbara studier (10 sv). Språkstudierna hör till 
de gemensamma studierna, inom vilka de obligatoriska ämnena är modersmålet, 
det andra inhemska språket, ett främmande språk, matematik, fysik och kemi, 
samhälls-, företags- och arbetslivskunskap, gymnastik och hälsolära samt konst 
och kultur. De valfria studierna kan vara yrkesinriktade studier som kompletterar 
studierna i det egna området eller andra områden, gemensamma studier, studier 
som förbereder för fortsatta studier eller studentexamen eller studier i anslutning 
till studerandens fritidsintressen. (Se lagen om yrkesutbildning 630/1998 och 
förordningen om yrkesutbildning 811/1998.)

Omfattningen av de språkstudier som ska ingå i de yrkesinriktade grundexamina 
har fastställts i statsrådets beslut om examinas uppbyggnad och de gemensamma 
studierna i den grundläggande yrkesutbildningen (213/1999), som kan avses 
motsvara den s.k. timfördelningen i de allmänbildande skolformerna. Studierna 
i det andra inhemska språket är obligatoriska för alla. Omfattningen av de 
obligatoriska studierna i det andra inhemska språket svenska är en studievecka 
i den fi nskspråkiga yrkesutbildningen, medan den är två studieveckor i det 
andra inhemska språket fi nska inom den svenskspråkiga yrkesutbildningen. I 
examensgrunder som godkänts 2008 och senare förutsätts kunskaper i det andra 
inhemska språket som en del av kraven på yrkesskicklighet, av tradition framför 
allt inom branscher där kundbetjäning utgör ett centralt kompetensområde, t.ex. 
inom handel, turism, hotell- och restaurangbranschen och social- och hälsovård. 
I dessa examensgrunder fastställs bedömningskriterier för det andra inhemska 
språket också inom de yrkesinriktade examensdelarna. Dessutom kan den 
studerande i den fi nskspråkiga utbildningen inom de gemensamma studierna välja 
språkstudier som motsvarar upp till 4 studieveckor och inom den svenskspråkiga 
utbildningen språkstudier som motsvarar 3 studieveckor. Det fi nns inte offi ciella 
data att tillgå som skulle beskriva i vilken mån svenskspråkiga studerande har 
fi nska som tillval utöver de obligatoriska två studieveckorna.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att den studerande har möjlighet till ovan 
nämnda studier. Som yrkesinriktade valfria studier kan också erbjudas studier i 
olika språk motsvarande 10 studieveckor. Språkstudier kan även genomföras vid 
en annan läroanstalt än den egna, och då räknas studierna till godo i enlighet 
med lagen om yrkesinriktad utbildning (630/1998, 30 §, 31 §).

13 Stycket är baserat på opublicerat material av Ritva Kantelinen (2008)
14 Med en studievecka avses den studerandes uppskattade genomsnittliga arbetsinsats under 

40 timmar för att uppnå målen för studierna, och ett studieår innehåller 40 studieveckor.
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De studerande ges dessutom möjlighet att inom ramen för perioder av inlärning i 
arbetet stärka sina språkkunskaper både allmänt och yrkesmässigt. Dessa perioder 
omfattar minst 20 studieveckor vilket innebär att de kan fungera som betydande 
språkinlärningsresurser. Tillsvidare har denna möjlighet inte framhållits eller 
utnyttjats i tillräcklig utsträckning.

3.4.1  Det svenska språket i examensgrunderna för yrkesinriktade 
grundexamina15

I yrkesutbildningen på andra stadiet fortsätter studierna i det andra inhemska språket 
utifrån studierna i den grundläggande utbildningen. Inom den grundläggande 
utbildningen studeras det andra inhemska språket svenska i allmänhet som B1-
språk enligt den lärokurs som börjar i årskurs 7 (WERA16). Inom B1-språket i 
den grundläggande utbildningen är målet för kunskapsnivån i svenska A1 (A1.3) 
i fråga om framställningsförmåga och A2 (A2.1) i fråga om förmåga att förstå. I 
lärokursen för (det andra inhemska språket) svenska som studeras som A-språk 
är målnivån något högre, dvs. A2 både i fråga om framställningsförmåga (A2.1) 
och förmåga att förstå (A2.2). De som antas till yrkesutbildning på andra stadiet 
förmodas sålunda ha minst A1−A2 som utgångsnivå i det andra inhemska språket 
svenska (Läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen 2004).

För det svenska språkets del har läroplanen utarbetats i en version där man inte 
skiljer åt målen utifrån omfattningen av den lärokurs i grundskolan, som studierna 
baserar sig på(studier i A- eller B1-språk). Däremot har läroplanen för det fi nska 
språkets del uppgjorts separat för studier som i den grundläggande utbildningen 
baserar sig på fi nska som A-språk (lärokursen som börjat i årskurserna 1−6) och 
separat för studier som i den grundläggande utbildningen baserar sig på fi nska 
som B-språk (som börjat i årskurserna 7−9).

Även när det gäller att godkänna tidigare kunskaper fi nns det i läroplanerna 
skillnader mellan det svenska och det fi nska språket. I fråga om svenskan 
nämns det särskilt att tidigare avlagda studier och kunskaper i allmänspråk 
(allmänna språkexamina, nivå 1−217) som avlagts på den nivå som krävs för 
yrkesinriktad grundexamen inte automatiskt ersätter studierna i svenska inom 
yrkesutbildningen, utan tidigare kunskaper ska kompletteras med ytterligare 
prestationer i yrkesspråket inom det egna området. I fråga om fi nskan fi nns det 
inte något sådant omnämnande.18

15 Från år 2009 har termen läroplansgrunder ersatts med termen examensgrunder.
16 Statistikcentralen 2009 – WERA - Utbildningsstyrelsens webb-rapporteringstjänst med 

statistik.
17 Motsvarar nivå A1-A2 på den europeiska referensramens nivåskala för språkkunskaper.
18 För alla grundexamina har grunderna för läroplanerna som tagits i bruk år 1999 och 

2000 genom Utbildningsstyrelsens dekret ändrats vad beträffar studier i det andra 
inhemska språket (svenska) och det främmande språket (Ändring av grunder¬na för 
läroplanen och för fristående examen för yrkesinriktade grundexamina 34/011/2002). 
De ändrade föreskrifterna skall iakttas från och med den 1.8.2002. För det andra 
inhemska språkets del nämns i föreskriften bara det svenska språket, alltså inte fi nskan, 
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3.4.2  Det fi nska språket i examensgrunderna för yrkesinriktade 
yrkesexamina19

I examensgrunder som godkänts år 2008 eller senare har fi nskan förutom som 
läroämne också angetts som ett krav på yrkesskickligheten i servicebetonade 
yrken.

Finsklärarna inom den grundläggande yrkesutbildningen har fört fram att 
sammanförandet av studerande från olika branscher till gemensamma grupper, 
och det att också vuxna studerande inlemmas i studier för unga, orsakar 
problem i fi nskundervisningen. Detta har lett till allt större och mer heterogena 
grupper, som redan tidigare har varit ojämna på grund av de stora olikheterna i 
praktiska fi nskkunskaper. Det är också oklart i vilken utsträckning de studerande 
brukar befrias från undervisningen i fi nska på grund av tidigare förvärvad god 
språkkunskap eller intyg över avlagda prov i fi nska i det statliga eller allmänna 
språkexamenssystemet.

Enligt examensgrunderna, punkt 3.1.2.1, förutsätts det att studerande som avlagt 
allmän språkexamen på den nivå som krävs (steg 3−6), avlägger tilläggsprestationer 
i branschens yrkesspråk. Det är dock oklart hur väl denna bestämmelse följs i 
praktiken. I de fall där de studerande läser gymnasiets kurser i språk, som de får 
erkända i yrkesutbildningen, försvagas språkets anknytning till branschen eller 
yrket. Ett annat problem inom undervisningen i fi nska inom yrkesutbildningen är 
de stora regionala och branschvisa variationerna, inte bara i utgångsläget, utan 
också i målfärdigheterna.

AMKI20-utvärderingen 1998 visade på en variation från 15 % till 82 % i 
lösningsfrekvenser av testet samt ett så pass lågt medeltal som 38,5 poäng av 
totalt 90 möjliga, vilket berodde på en stor andel svaga studerande i fl era av de 
testade skolorna. Kunskaperna i fackterminologi var något bättre (51,9 %) än 
förmågan att läsa facktext (44,7 %). Svagast var den skriftliga produktionen med 
en lösningsprocent på bara 32,6.21

ändringen anger kunskapsnivån för språkkunskapen för det inhemska språket, svenska 
som hör till de gemen¬samma obligatoriska studierna genom att relatera beskrivningen 
av språkkunskapen till de Allmänna språkexaminas (se All¬männa språkexamina) 
nivåbestämmelser enligt följande: ”I den yrkesinriktade grundutbildningen är nivån 
på språkkunska¬pen i det svenska språket densamma som på skalan 1-2 för allmänna 
språkexamina. Om den studerande har avlagt allmän språkexamen på den nivå som krävs, 
förutsätter man tilläggsprestationer i den egna branschens fackspråk.” Kunskapsnivån 
fastställdes så att den överensstämmer med de förnyade bestämmelserna för kunskapsnivån 
för Allmänna språkexamina. Kunskapsnivåerna förnyades från och med början av år 2002 
från det ursprungliga 9-gradiga till att bli 6-gradiga.

19 Termen grunderna för läroplanen har år 2009 ersatts med termen examensgrund.
20 Väyrynen, P. ym. (1998): Kieliäkö ammatissa? – Ammatillisten oppilaitosten 

kieltenopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet. Analys 8/1998.
21 Eftersom mätningsinstrumentet i AMKI-utvärderingen var ett skoltest typiskt utformat enligt 

A-nivåns målsättningar och innehåll, var skillnaderna i kunskap i verkligheten troligtvis 
betydligt större, särskilt för den muntliga förmågans del. Det här gäller också studenter, 
men deras skriftliga förmåga i fi nska är på grund av en större studiemängd troligtvis på en 
högre nivå än hos de fl esta som blivit klara från yrkesområden på andra stadiet. 



34

3.5  Undervisningen i det andra inhemska språket och de 
studerandes fortsatta studier vid yrkeshögskolor och 
universitet

Den undervisning som ges vid yrkeshögskolorna och universitetens språkcentraler 
grundar sig på statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) och 
motsvarande förordning om yrkeshögskolor (352/2003). I nämnda förordningar 
konstateras att studerande ska visa sig ha förvärvat sådana kunskaper i fi nska och 
svenska som enligt lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 
krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen 
är krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling 
i yrkesmässigt avseende. I varje högskoleexamen ingår språkstudier som en 
integrerad del för att ge den studerande tillräckliga kommunikativa färdigheter 
och språkkunskaper.

3.5.1  Yrkeshögskolor22

Den kunskapsnivå som krävs för studier i svenska vid högskolorna fastställdes i 
det s.k. KORU-projektet, som genomfördes i samarbete mellan yrkeshögskolorna 
och universitetens språkcentraler (Korkeakoulujen ruotsin kielen suoritusten 
yhteismitallisuuden kehittäminen; ett projekt för att enhetliggöra bedömningen av 
kunskaperna i svenska vid högskolorna). Projektet grundade sig på reformen av 
språklagstiftningen från ingången av 2004, då den reviderade språklagen trädde i 
kraft, liksom även lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda, 
dvs. den s.k. nya språkkunskapslagen, samt statsrådets förordning om bedömning 
av kunskaper i fi nska och svenska inom statsförvaltningen. Projektet fi nansierades 
av undervisningsministeriet och resulterade i beskrivningar av färdighetsnivåerna, 
dvs. beskrivningar av hurdana färdigheter i muntlig och skriftlig framställning i 
det andra inhemska språket som krävs av högskolestuderandena vid en prestation 
som når upp till den nivå som förutsätts i högskolestudierna. Beskrivningarna 
av färdighetsnivån sammanlänkades också med den europeiska referensramen i 
syfte att fastställa deras jämförbarhet med t.ex. de beskrivningar av färdighetsnivån 
som tillämpas i t.ex. språkexamina för statsförvaltningen. Som en godtagbar nivå 
fastställdes färdigheter enligt nivå B1 i referensramen (se närmare Elsinen & 
Juurakko-Paavola 2006).

Svensklärarna vid yrkeshögskolorna utarbetade ytterligare som ett 
riksomfattande samarbete sådana beskrivningar som preciserade dessa KORU-
färdighetsnivåbeskrivningar och som lämpade sig för yrkeshögskolornas 
vitsordsskala 1−5. Det rekommenderades att dessa beskrivningar av 
färdighetsnivån skulle tillämpas vid alla yrkeshögskolor från och med hösten 
2007 (se ARENE 2006). Då skulle enskilda yrkeshögskolor eller svensklärare i 
princip inte självständigt kunna bestämma om hurdana kunskaper i svenska som 
ska krävas av en yrkeshögskolestuderande, utan detta skulle avgöras med stöd av 
riksomfattande riktlinjer. Finsklärarna vid yrkeshögskolorna har som ett samarbete 
utarbetat motsvarande beskrivningar av färdighetsnivån för fi nskans del.

22 Stycket baserar sig på Taina Juurakko-Paavolas (2009) opublicerade material.
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Alla yrkeshögskolestuderande avlägger dessa studier i det andra inhemska 
språket som en del av sin högskoleexamen i enlighet med de krav som ställs i 
förordningen.

För yrkeshögskolornas del är de studerande som studerar svenska en 
heterogen grupp. Studerandenas upplevda behov, studiemotivation och nivå 
på språkkunskaperna samt frågan om studierna är tillräckliga varierar starkt 
såväl inom hela gruppen som med beaktande av olika bakgrundsfaktorer. Av 
yrkeshögskolestuderandena bedömer 20 % att de kommer att behöva svenska i sitt 
kommande förvärvsliv, medan ca 10 % av studerandena anser att de förmodligen 
aldrig behöver svenskan i arbetslivet. Behovet av svenska upplevs som något 
större i landets västra delar än i östra Finland. Lärarna har en positivare inställning 
till behovet av svenska än studerandena

Av yrkeshögskolestuderandena ansåg ca 55 % att den nuvarande omfattningen är 
tillräcklig (3−6 studiepoäng). Däremot var majoriteten av lärarna av den åsikten 
att studierna till sin omfattning borde vara minst 6 studiepoäng. Under 20 % av de 
studerande ansåg att 0 poäng vore en lämplig mängd. Samtidigt meddelade 20 % 
att mängden studier i svenska inte är tillräcklig. 

Yrkeshögskolestuderandenas motivation till studier i svenska undersöktes med 
hjälp av påståenden som indelats i fem motivationsfaktorer.

Summavariabel Medeltal Medeltal 
kvinnor

Medeltal män

Personligt intresse för studier i svenska 2.99 3.42 2.17

Orientering för framgång i arbetslivet och fortsatta studier 2.94 3.37 2.14

Kommunikatonsbetonad integrativ motivation 3.06 3.49 2.25

Orientering mot den egna utvecklingen 2.97 3.31 2.33

Orientering mot kulturella möten 2.37 2.66 1.80

Tabell 8. De studerandes motivationsorientering i summavariabler på skalan 1−5.

Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga studerande var tydliga: kvinnor hade i 
genomsnitt högre motivationsorientering än män i fråga om alla summavariabler. 
För kvinnornas del var medelvärdena med ett enda undantag 3.3–3.4, dvs. klart 
positiva, medan medelvärdet för män var 2.1–2.3, dvs. visade tydligare på en 
bristfällig motivation.

Uppgifterna om studerandenas motivation för svenskstudier visar på gruppens 
heterogenitet. Av studerandena uppgav sig ca 20 % ha en särskilt hög motivation 
för svenskan, medan en lika stor andel av studerandena vittnade om en synnerligen 
negativ attityd till språket. Särskilt utmanande blir frågan om hur man kan påverka 
de studerandes attityder. Attitydarbetet kräver en egen agenda, där man bl.a. 
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ännu starkare betonar arbetsmarknadens behov av språkkunnig personal samt 
studerandenas svaga nivå gällande svenskan. 

3.5.2  Universiteten23

Vid universitet ska kandidatexamen avläggas på tre år, vilket gör att tiden inte 
alltid räcker till för att studera fackspråk. De studerande studerar ofta svenska 
redan under första studieåret. Största delen av dem arbetar vid sidan av studierna, 
och då hamnar kurser som upplevs som mindre viktiga, såsom språkkurser, i 
bakgrunden.   

Icke-studenternas andel vid universitet har vuxit, vilket har fört med sig nya 
utmaningar när det gäller att planera kursutbudet. En del infl yttare som avlagt 
fi nsk studentexamen, och som inte tidigare har studerat svenska, vill ha behörighet 
också för offentliga tjänster och behöver därför undervisning på nybörjarnivå, fast 
de på många fakulteter skulle beviljas dispens. 

3.6  Frivilliga studier i det andra inhemska språket
Eftersom den i skolmiljö uppnådda kunskapsnivån med åren har sjunkit, har 
de frivilliga språkstudiernas betydelse vuxit. Många vill i vuxen ålder höja sin 
kunskapsnivå i det andra inhemska språket så att den motsvarar arbetslivets behov. 
Frivilliga språkstudier är förmånliga i Finland och möjliga att genomföra också vid 
sidan av arbetet. Speciellt de språkkurser som vuxengymnasier erbjuder, samt de 
kvälls-, veckosluts- och sommarkurser som läroanstalter för fritt bildningsarbete 
(särskilt medborgar- och arbetarinstitut samt sommaruniversitet) erbjuder, lämpar 
sig väl för vuxna.

Det erbjuds också kommersiella språkkurser speciellt i större städer. Även många 
arbetsplatser och i synnerhet statens ämbetsverk satsar på att upprätthålla och 
utveckla sin personals kunskaper i det andra inhemska språket. 

3.7  Påvisande av språkkunskaper via språkexamina och 
studier

3.7.1  Språkexamina för statsförvaltningen
Det förnyade systemet för språkexamina inom statsförvaltningen togs i bruk år 
2004 och grundar sig på lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt 
anställda (424/2003) och på statsrådets förordning om bedömning av kunskaper 
i fi nska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003). Före år 2004 talade man 
om statens språkexamina och de s.k. små och stora språkexamina. Nuförtiden 

23  Stycket är baserat på opublicerat material av Ullamaija Fiilin (2008) och på en av 
Utbildningsstyrelsen gjord förfrågan till universitetens språkcentraler i anslutning till 
Nationalspråksutredningen.
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är de små språkexamina examina för goda och nöjaktiga kunskaper och de s.k. 
stora språkexamina är examina för utmärkta kunskaper. En examen för goda 
eller nöjaktiga kunskaper avläggs för dem som Utbildningsstyrelsen förordnat 
att ta emot examensprestationerna. Examen för utmärkta kunskaper avläggs för 
examensnämnden för det svenska eller fi nska språket vid Utbildningsstyrelsen. 

Examenssystemet förvaltas av Utbildningsstyrelsen, där examensnämnderna för 
det fi nska och svenska språket verkar. I språkexamina för statsförvaltningen kan 
man uppvisa muntliga eller skriftliga kunskaper eller förståelseförmåga på tre 
olika examensnivåer (utmärkt, god och nöjaktig). Språkkunskaperna bedöms 
enligt olika arbetsuppgifter och situationer som är typiska för statsförvaltningen 
och övrig offentlig förvaltning. 

Största delen av dem som avlägger språkexamina för utmärkta språkkunskaper 
inom statsförvaltningen är tjänstsökande personer som saknar ett sådant intyg 
på utmärkta språkkunskaper som är förenlig med gällande lagstiftning. Personer 
med svenska som modersmål avlägger också många examina för utmärkta 
kunskaper för att kunna söka tjänster på ämbetsdistrikt som till sin majoritet 
är fi nskspråkiga. De som avlägger examen för goda och nöjaktiga kunskaper 
utgör en mer heterogen grupp. Hit hör företrädare för många olika yrkesgrupper 
(t.ex. de som ansöker om språktillägg av sina arbetsgivare) samt invandrare som 
ansöker om fi nländskt medborgarskap. 

Antalet avlagda språkexamina för goda och nöjaktiga kunskaper har sjunkit 
de senaste åren. Den största orsaken är att högskolestuderande avlägger ett 
obligatoriskt prov i det andra inhemska språket redan i samband med sina 
högskolestudier. Den här prestationen motsvarar alltså i fråga om en tvåspråkig 
myndighet nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska 
språket i myndighetens ämbetsdistrikt.

Enligt medborgarskapslagen som trädde i kraft i juni 2003 har de invandrare 
som ansöker om fi nländskt medborgarskap haft möjlighet att använda intyget för 
statsförvaltningens språkexamina för att påvisa nöjaktiga muntliga och skriftliga 
kunskaper i fi nska eller svenska språket. Utbildningsstyrelsen har ändå ofta i 
olika sammanhang rekommenderat att invandrare i första hand ska använda 
allmänna språkexamina för att påvisa den språkkunskap som förutsätts för att 
kunna ansöka om fi nländskt medborgarskap. Orsaken till denna rekommendation 
har varit bl.a. att examensuppgifterna för statsförvaltningens språkexamina gäller 
arbetssituationer inom den offentliga förvaltningen och därför inte alltid lämpar 
sig för att testa språkkunskaperna hos en målgrupp som inte nödvändigtvis har 
praktisk erfarenhet av att verka i arbetsuppgifter inom den offentliga förvaltningen.
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Examina Å 2004 Å 2005 Å 2006 Å 2007 Å 2008 Å 2009

  Fi Sv Fi Sv Fi Sv Fi Sv Fi Sv Fi Sv

God och nöjaktig 
förmåga

                       

Muntlig förmåga 986 833 1031 1025 714 841 537 575 518 362 348 337

Skriftlig förmåga 978 825 1067 974 714 870 540 612 532 367 316 344

Förmåga att förstå 28 137 3 104 1 297 1 46 - 134 1 154

Sammanlagt 1992 1795 2101 2103 1429 2008 1078 1233 1050 863 665 835

                         

Utmärkt förmåga                        

Muntlig förmåga 102 41 80 42 50 22 61 40 50 26    

Skriftlig förmåga 99 47 92 51 60 28 67 40 57 31    

Förmåga att förstå - - - - - - - - - -    

Sammanlagt 201 88 172 93 110 50 128 80 107 57    

Tabell 9. Statsförvaltningens språkexamina åren 2004−2009 (antal).

Både statsförvaltningens språkexamina och Utvärderingen av allmänna 
språkexamina, som presenteras nedan, grundar sig på så kallad kriteriebaserad 
utvärdering, vars grundtanke är att med hjälp av verbala beskrivningar för de olika 
nivåerna ange vad den som lär sig språket kan göra med språket på en viss nivå. 
Utöver beskrivningarna av färdighetsnivåerna för delmomenten har de mottagare 
som utbildats i att bedöma test eller bedömarna av examensprestationerna till 
sitt förfogande de bedömningskriterier som är lika för alla språk. Kriteriebaserad 
utvärdering är deltagarvänlig, eftersom man i den inte jämför deltagarnas prestationer 
sinsemellan, utan bedömarna använder i utvärderingen av deltagarens prestation 
inte bara beskrivningarna av färdighetsnivåerna och bedömningskriterierna utan 
även språkspecifi ka bedömningsanvisningar som arbetsredskap. 

Utbildningsstyrelsen ansvarar för upprätthållandet av statsförvaltningens 
språkexamina samt för övervakningen av verkställandet. De tentatorer som 
Utbildningsstyrelsen utnämnt i olika delar av landet samlas en gång per år 
till en utbildning, där man särskilt koncentrerar sig på att söka en gemensam 
bedömningslinje via olika praktiska bedömningsövningar.

Styrkan i statsförvaltningens system för språkexamina ligger i dess fl exibilitet. 
Examina för goda och nöjaktiga kunskaper kan avläggas fl exibelt enligt en med 
tentatorn överenskommen tidtabell. Flexibiliteten är samtidigt en av systemets 
utmaningar, eftersom utbildningen av och yrkeskunskapen hos tentatorerna, som 
verkar i olika delar av landet, bör vara tillräckligt god för att bedömningen av 
språkkunskapen ska vara enhetlig för alla tentatorer och för både fi nska och svenska 
språket. Även examina som gäller utmärkta kunskaper kan avläggas synnerligen 
fl exibelt, eftersom de i regel ordnas en gång per månad vid Utbildningsstyrelsen. 
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3.7.2  Allmänna språkexamina 
Systemet med allmänna språkexamina grundar sig på lagen om allmänna 
språkexamina (964/2004) och på statsrådets förordning om allmänna 
språkexamina (1163/2004). Lagstiftningen som gäller examenssystemet förnyas 
som bäst vid undervisnings- och kulturministeriet. De allmänna språkexamina är 
språkkunskapsexamina som är öppna för alla vuxna. De mäter den funktionella 
språkkunskapen och testar deltagarens färdigheter att kommunicera på 
främmande språk. Vem som helst som lär sig ett främmande språk kan delta 
i en allmän språkexamen, det ställs inga förhandskrav på språkkunskapen 
(såsom t.ex. att man ska ha avlagt någon viss kurs). Genom att delta i testet 
får man värdefull information om sin språkkunskap med tanke på till exempel 
olika behov i arbetslivet eller studierna, eftersom det i examensintyget ingår en 
bedömning av kunskapsnivån både på en allmän nivå (s.k. bedömning av den 
allmänna kunskapsnivån) och i form av en separat nivåbedömning av alla de fem 
delmomenten. Det är meningen att bedömningen av den allmänna kunskapsnivån 
ska avlägsnas från systemet under den närmaste framtiden, men man behåller de 
separata bedömningarna av delproven.

Delmomenten i allmänna språkexamina är textförståelse, förståelse av talat 
språk, muntlig förmåga, skriftlig förmåga samt strukturer och ordförråd. I och 
med den nya lagstiftningen är avsikten att avlägsna det separata delprovet som 
bedömer behärskningen av strukturer och ordförråd, eftersom dessa kunskaper 
bedöms i samband med andra delprov. Allmänna språkexamina kan avläggas i 
nio språk på tre nivåer (grundnivå, mellannivå och högsta nivå) 1−4 gånger per 
år, beroende på språket. Examina ordnas på vissa förutbestämda examensdagar. 
Examensspråken är: engelska, spanska, franska, svenska, samiska, tyska, fi nska, 
ryska och italienska (i italienska på grund- och mellannivå).

Utbildningsstyrelsens roll i förvaltningen av allmänna språkexamina är att svara för 
att upprätthålla och utveckla språkexamina samt att bestämma om examensspråken, 
om examensgrunderna, om betygens innehåll, om tillstånd att ordna examina 
samt om tentatorsregistret. Som sakkunnigorgan för allmänna språkexamina 
vid Utbildningsstyrelsen verkar språkexamenskommissionen. För det egentliga 
innehållsliga utvecklandet av examen, och forskningsarbetet som härrör sig till 
det, ansvarar Centrum för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet, 
som också koordinerar utformningen och bedömningen av testuppgifterna och 
bereder examensbetygen. Samarbetet mellan Utbildningsstyrelsen och Jyväskylä 
universitet när det gäller allmänna språkexamina grundar sig på ett avtal som 
gäller tills vidare. 

I statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i fi nska och svenska 
inom statsförvaltningen (481/2003; 13 §) fi nns bestämmelser om jämställande av 
allmänna språkexamina i det fi nska och svenska språket med språkexamina för 
statsförvaltningen. Möjligheten att jämställa examina är ett tilläggsalternativ för de 
personer som redan har betyg på allmänna språkexamina eller som borde påvisa 
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sina kunskaper t.ex. när de söker en tjänst, men som inte, av en eller annan 
anledning, vill delta i språkexamina för statsförvaltningen. Det fi nns ju personer, 
som  behöver påvisa sin språkkunskap med ett offi ciellt språkexamensbetyg, 
men som till exempel inte har någon erfarenhet av språkanvändning inom 
den offentliga förvaltningen och som av denna orsak inte vill gå och avlägga 
språkexamen för statsförvaltningen.

Utmaningarna för de allmänna språkexamina är att de ordnas relativt sällan och 
endast på vissa förutbestämda examensdagar. Examina i det fi nska språket på 
mellannivå ordnas nuförtiden fyra gånger per år, men examina i andra språk 
ordnas i regel 1−2 gånger per år. En annan utmaning är att den nationella 
lagstiftningen inte medger att det ordnas språkexamina i det fi nska eller svenska 
språket utomlands.

Det har också gjorts en utvecklingsplan för allmänna språkexamina. Planen 
blev färdig i slutet av år 2006 och den innehåller många utvecklingsförslag, av 
vilka en del redan har genomförts. Av utvecklingsförslagen kan man nämna 
digitalisering av examenssystemet och möjlighet att koncentrera avläggandet av 
examen på grundnivå och högsta nivå (genomfört), samt förslag om att ordna 
fl era examenstillfällen på mellannivå i det fi nska språket (genomfört), att avlägsna 
struktur- och ordförrådsprovet (under förberedelse) och att ordna examina i det 
fi nska och svenska språket utomlands.

Den största gruppen som avlägger språkexamina är invandrare som ansöker om 
fi nländskt medborgarskap, vilket lett till att andelen examina i det fi nska språket 
på mellannivå har stigit kraftigt. När det är fråga om att erhålla medborgarskap 
är det motiverat att uppmärksamma att det när det gäller ordnandet av examina 
tyvärr under de senaste åren har förekommit olika försök till fusk och fall av fusk, 
som man ofta tvingas utreda genom samarbete mellan fl era olika myndigheter 
(polisen, migrationsverket, Utbildningsstyrelsen). Fallen av fusk som dykt upp 
har också varit en av orsakerna till den pågående reformen av lagstiftningen.
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  Grundnivå Mellannivå Högsta nivån Sammanlagt

Engelska 1587 11648 3905 17140

Spanska 103 229 51 383

Italienska 46 129 0 175

Affärsengelska 0 71 0 71

Franska 179 509 139 827

Svenska 833 2729 559 4121

Samiska 78 132 13 223

Tyska 141 635 285 1061

Finska 1704 23701 888 26293

Svenska 21 273 0 294

Teknisk engelska 0 196 78 274

Ryska 537 533 122 1192

Sammanlagt 5229 40785 6040 52054

Tabell 10. Prestationer för alla språk i de allmänna språkexamina 1.1.1994–30.6.2010.
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svenska åren 2000 - 2009

 -   - me  -  

 -  - me  -  

Tabell 11. Avlagda allmänna språkexamina i det finska och svenska språket 2000−2009.

3.7.3  Påvisande av språkkunskaper i samband med studier
I statsrådets förordning 481/2003 fi nns bl.a. bestämmelser om hur man kan 
påvisa språkkunskap i samband med studier. I förordningen fi nns paragrafer 
(15 §−18 §) som beskriver studierna och med vilka studier man kan påvisa sådan 
utmärkt, god eller nöjaktig språkkunskap som bedöms i statsförvaltningens 
språkexamenssystem. De studier som det föreskrivs om i paragraferna pekar på 
så sätt direkt på en viss nivå av språkkunskap i det fi nska eller svenska språket 
och i de här fallen behöver ingen separat språkexamen avläggas.
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I lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda föreskrivs det om 
de behörighetskrav som gäller språkkunskaper i fi nska och svenska när det gäller 
den del av de statligt anställda som enligt föreskrivna behörighetskrav förutsätts 
ha högskoleexamen. Utgångspunkten i fråga om en tvåspråkig myndighet är 
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk 
inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga 
kunskaper i det andra språket. Då man granskar behörighetskraven för den 
här gruppen, kan man konstatera att majoriteten inte separat behöver påvisa sin 
språkkunskap via språkexamen. 

För att påvisa utmärkta kunskaper i befolkningsmajoritetens språk i en tvåspråkig 
myndighets ämbetsdistrikt ska personen ha fått sin skolutbildning på språket 
i fråga och utöver detta ha avlagt mognadsprov i högskola på samma språk 
(481/2003, 15 §).

Ett annat sätt att påvisa utmärkt språkkunskap är avlagd studentexamen med 
minst vitsordet magna cum laude approbatur i modersmålsprovet i språket i 
fråga. Inte heller invandrare som uppnått minst eximia cum laude approbatur i 
studentexamens prov i fi nska eller svenska som andra språk behöver påvisa sin 
kunskap i det fi nska eller svenska språket med en separat språkexamen.

Att en person behärskar det andra inhemska språket i tal och skrift på en nöjaktig 
nivå påvisas direkt via högskoleexamen, eftersom det i högskoleexamen ingår 
ett sådant språkprov eller sådana språkstudier som påvisar en nöjaktig muntlig 
och skriftlig förmåga i det andra inhemska språket (481/2003, 17§ ja 19 §). Den 
här regeln gäller nästan alla som avlagt högskoleexamen, och därför kräver inte 
heller påvisande av språkkunskaper i det andra inhemska språket på en nöjaktig 
nivå att en separat språkexamen avläggs.

De fi nländare som avlagt sina högskolestudier utomlands saknar ofta offi ciella 
intyg på nivån på sina språkkunskaper. Det vanligaste sättet att påvisa utmärkt 
språkkunskap, alltså med hjälp av kombinationen skolutbildning och mognadsprov, 
är inte möjlig för dem, eftersom de helt saknar det mognadsprov som avläggs i 
samband med fi nländsk högskoleexamen.

På grund av det här förblir språkkunskaper på utmärkt nivå ofta offi ciellt 
opåvisade för dem som avlagt sina högskolestudier utomlands, förutom om 
personen har minst magna cum laude approbatur som studentexamensvitsord i 
modersmålsprovet i språket i fråga. Dessutom är största delen av den offentliga 
förvaltningens ämbetsdistrikt till sin majoritet fi nskspråkiga, och därför måste 
en till sitt modersmål svenskspråkig person som avlagt sina högskolestudier i 
utlandet påvisa utmärkta språkkunskaper i både sitt eget modersmål och det 
andra inhemska språket.
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4.  Inlärningsresultaten i det andra inhemska 
språket

4.1  Kunskaperna i svenska i den fi nskspråkiga 
grundläggande utbildningen

Texten, som behandlar kunskaperna i det svenska språket, grundar sig på de 
nationella utvärderingar av inlärningsresultaten i svenska som Eeva Tuokko 
utfört. År 2001 gjordes en nationell utvärdering för eleverna i årskurs 9 som 
gällde inlärningsresultaten i det andra inhemska språket. En ny utvärdering 
utfördes våren 2008. Den utvärdering om det svenska språket som gjordes år 
2001 baserade sig på grunderna för läroplanen 1994 och gällde både A- och B1-
lärokursen. Utvärderingen omfattade alltså både de elever som inlett sina studier 
i svenska på de lägre årskurserna och de elever som inlett sina studier i svenska 
först senare. Majoriteten av eleverna ingår i den senare gruppen (Tuokko 2002).

4.1.1  Inlärningsresultaten för A-lärokursen i svenska år 2001
Deltagarna utgjorde 10 % av alla elever i årskurs 9 som studerade svenska enligt 
A-lärokursen (totalt 717 elever). Målen för studierna på årskurs 9 är desamma 
oberoende av om kursen inletts som A1-språk eller A2-språk. Däremot var 
proven för A- och B1-lärokurserna olika, men det ingick också uppgifter som var 
identiska för de två proven.

De delområden som mättes i proven för båda lärokurserna var hörförståelse, 
läsförståelse, språkets struktur och skriftlig framställning. De elever som hade 
svenska som A-språk fi ck i genomsnitt 62 % av det maximala poängantalet. Bäst 
var elevernas resultat i textförståelse (68 % av poängen), i det skriftliga provet (62 
%), och svagast var kunskaperna i språkets strukturer (55 %) (tabell 12).

Den fjärdedel av provdeltagarna som testades i muntlig kommunikation uppnådde 
63 % av maximipoängen. Flickorna hade genomgående något bättre resultat än 
pojkarna i de olika delområdena. Störst var skillnaden mellan fl ickors och pojkars 
resultat i fråga om språkets struktur (7 procentenheter) och skrivuppgifterna 
(10 procentenheter). Inom de övriga delområdena var skillnaden kring 5 
procentenheter. 
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Hörförståelse Läsförståelse Språkstruktur
Skri lig 

framställning

Muntlig 

n

Alla elever 62 68 55 63 63

Pojkar 59 65 51 58 60

Flickor 64 69 58 68 65
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Resultaten i % för provet i A-lärokursen i svenska

Tabell 12. Resultat i olika delområden i det prov 2001 som gällde A-lärokursen i svenska (resultat i % av 
maximipoängen).

Vid resultatrapporteringen drogs gränsen för vad som ansågs vara svaga kunskaper 
vid högst 45 % av de totala maximipoängen. Av eleverna som deltog i provet 
hade ca 15 % svaga kunskaper.

Granskat enligt delområde kan man se att ytterst få elever hade svaga kunskaper 
i textförståelse. Kring en femtedel av pojkarna hade svaga resultat i hörförståelse, 
skriftlig produktion och muntlig kommunikation. Närmare hälften av pojkarna 
(43 %) hade svaga kunskaper om språkets struktur. Också bland fl ickorna hade 
28 % svaga kunskaper i det här delområdet.

Resultaten var nöjaktiga eller goda om eleverna nådde 45−84 % av poängen. På 
den här nivån låg det stora fl ertalet provdeltagare, särskilt inom delområdena 
text- och hörförståelse samt skriftlig produktion.

Om eleverna nådde över 85 % av poängen betecknades resultaten som utmärkta. 
Den största andelen elever med utmärkta resultat fanns inom delområdet muntlig 
kommunikation (13 % av både pojkarna och fl ickorna). Också i skriftlig produktion 
nådde 14 % av fl ickorna utmärkta resultat.

4.1.2  Inlärningsresultaten för B1-lärokursen i svenska år 2001
I utvärderingen av inlärningsresultaten i B1-lärokursen deltog 2 869 niondeklassare. 
Dessa elever utgjorde 6 % av alla de elever som läste B1-svenska i årskurs 9 under 
läsåret 2000−2001. Resultaten visar att eleverna i medeltal uppnådde 53 % av 
maximipoängen. Fördelningen visar att 56 % av eleverna nådde nöjaktiga eller 
goda resultat, 6 % av eleverna hade utmärkta resultat och så mycket som 38 % 
betecknades som svaga. 
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I det skriftliga provet, som omfattade alla delområden förutom muntlig 
kommunikation, var medeltalet 53 %. Bästa resultat nåddes inom hör- och 
textförståelse där eleverna i genomsnitt fi ck 58 % av maximipoängen. Färdigheterna 
var svagare då det gällde både språkets struktur och skriftlig produktion (tabell 
13).

I det delprov som gällde muntlig kommunikation, och som en fjärdedel av eleverna 
deltog i, var resultatet 43 % av maximipoängen. Flickorna hade liksom i fråga 
om A-lärokursen genomgående bättre resultat än pojkarna i alla delområden. 
Könsskillnaden var större i B1-lärokursen än i A-lärokursen. Störst var skillnaden 
också här i fråga om språkets struktur (13 procentenheter) och skrivuppgifterna 
(17 procentenheter). Inom de övriga delområdena, också i de uppgifter som 
testade muntlig kommunikation, låg könsskillnaden kring 10 procentenheter.

Hörförståelse Läsförståelse
Språkets 
struktur

Skri lig 
framställning

Muntlig 

Alla elever 62 68 55 63 63

Pojkar 59 65 51 58 60

Flickor 64 69 58 68 65
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Tabell 13. Resultat i olika delområden i det prov 2001 som gällde B1-lärokursen i svenska (resultat i % av 
maximipoängen).

I det skriftliga provet i B1-lärokursen, som omfattade alla delområden utom 
muntlig kommunikation, hade sammanlagt 38 % av deltagarna svaga kunskaper. 
I delområdena hörförståelse och textförståelse låg andelen elever med svaga 
kunskaper strax under en tredjedel. I de övriga delområdena var andelen större: 
skriftlig produktion 44 %, språkets struktur 49 % och muntlig kommunikation 55 
% av eleverna.

En jämförelse av hur pojkar respektive fl ickor klarade provet visar att andelen 
pojkar med svaga kunskaper var särskilt stor i fråga om skriftlig produktion 
(59 % av pojkarna), språkets struktur (61 %) och muntlig kommunikation (63 
%). Bland fl ickorna var det en klart mindre andel som hade svaga kunskaper: 
skriftlig produktion (30 % av fl ickorna), språkets struktur (37 %) och muntlig 
kommunikation (47 %). I fråga om hörförståelse och textförståelse låg andelen 
fl ickor med svaga kunskaper kring 20 % och andelen pojkar kring 40 %.
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Om eleverna nådde 45−84 % av poängen betcknades resultaten som nöjaktiga eller 
goda. Inom områdena text- och hörförståelse låg majoriteten av provdeltagarna på 
den här nivån. Av fl ickorna hade också en majoritet nöjaktiga eller goda resultat 
i fråga om skriftlig produktion och muntlig kommunikation, medan pojkarna 
oftast hade svaga resultat inom dessa områden. Ungefär hälften av fl ickorna och 
en tredjedel av pojkarna nådde nivån nöjaktiga eller goda kunskaper i fråga om 
språkets struktur.

Också i provet för B1-lärokursen drogs gränsen för utmärkta kunskaper vid 85 
% av poängen. Den största andelen elever med utmärkta resultat fanns inom 
delområdena hör- och textförståelse (12 % respektive 10 % av alla deltagare). 
Också i fråga om skriftlig produktion och språkets struktur nådde 10 % av 
fl ickorna utmärkta resultat.

Kunskapsnivån i svenska var rätt så jämn i hela landet, särskilt i A-svenskan. I B1-
svenskan fanns något tydligare skillnader mellan olika regioner även om dessa inte 
var av avgörande betydelse. Kommuntypen var i någon mån av betydelse. Elever 
i stadsskolor hade bättre resultat än elever i landsbygds- och tätortsskolor. Bland 
annat var stadselevernas resultat i skriftlig produktion drygt 10 procentenheter 
bättre än tätortselevernas och 8 procentenheter bättre än landsbygdselevernas.

4.1.3  Den nationella utvärderingen av kunskaperna i svenska år 
2008

Utbildningsstyrelsen utvärderade våren 2008 inlärningsresultaten i B1-svenska 
i det avslutande skedet av den grundläggande utbildningen. I provet ingick 
uppgifter i hör- och läsförståelse, tal och grammatikaliska strukturer. Uppgifterna 
samlades in med hjälp av stratifi erad sampling i 107 fi nskspråkiga grundskolor, 
som representerade olika län och kommungrupper. Uppgifterna i hör- och 
läsförståelse, grammatikaliska strukturer och skrivande utfördes av 5 306 elever. 
Talprovet ordnades i 52 skolor och i det deltog 795 elever som valts genom 
sampling. Resultaten av utvärderingen blev klara hösten 2009.
 
4.1.4  Jämförelse av inlärningsresultaten åren 2001 och 2008
Vid jämförelse av inlärningsresultaten för åren 2001 och 2008 kan man dels 
granska resultaten genom att jämföra dem på de områden där det är möjligt, och 
dels granska elevernas kunskaper på olika delområden i relation till målnivån i 
den europeiska nivåskalan

Då man jämför resultaten för bedömningen 2001 och 2008 vad gäller förmågan 
att förstå, kan man konstatera att nivån på kunskaperna har sjunkit inom alla 
delområden (läsförståelse, behärskning av strukturer och hörförståelse), mest på 
delområdet för behärskning av strukturer.

Nedgången på hela 10 % i strukturbehärskning är överraskande, emedan den 
hör till de områden som traditionellt övas mest i skolan. Den är bekymmersam 
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såtillvida, att strukturbehärskningen i så fall måste kompletteras senare. En viss 
reservation måste dock lämnas för att strukturproven 2001 och 2008 behandlade 
olika teman.

Den skriftliga och muntliga produktionsförmågan är i rapporten i alla sammanhang, 
till skillnad från 2001, framställd bara i förhållande till färdighetsnivåerna på 
språkskalan, inte som medeltal eller lösningsprocent för hela urvalet. Därför 
kan motsvarande jämförelse med 2001 inte göras beträffande de produktiva 
färdigheterna. 

Ur kunskapsnivåanalysen framgår följande. Då lösningsprocenterna för de 
receptiva färdigheterna (läs- och hörförståelse sammanräknat) omvandlas till 
färdighetsnivåer nådde över hälften (59 %) av eleverna den uppställda nivån 
(A2.1). I ord uttryckt innebär det att den andelen t.ex. ”kan förstå enkelt tal eller 
följa med i en diskussion om ämnen som är direkt viktiga för dem” och ”förstå 
huvudtankarna i texter och vissa detaljer i en text på några stycken”. Detta är i 
enlighet med defi nitionen på den uppställda nivån för goda kunskaper (vitsordet 
8) i läroplanen, men liksom för de produktiva färdigheternas del är fördelningen 
sned neråt: 41 % ligger under den föreskrivna nivån (A2.1), 31 % ovanför.

Enligt rapporten bestod hälften av uppgifterna av fl ervalsuppgifter och påståenden 
om rätt/fel att ta ställning till. I sådana fall brukar man i allmänhet, på grund av 
gissningsmöjligheten, räkna med att lösningsprocenten borde ligga på 65−70 för 
att vara ett gott (normalt) helhetsresultat. Också fastän hälften eller litet mera 
procentuellt klarat av uppgifterna, kan det alltså gott hända att detsamma inte 
skulle vara fallet i en verklig kommunikationssituation, där färdiga svarsalternativ 
inte föreligger.

För de produktiva färdigheternas del (tala och skriva) var resultaten i förhållande 
till nivåskalan betydligt sämre. I skriftlig förmåga nådde sammanlagt 51 % upp 
till den föreskrivna nivån (A1.3), men i muntlig förmåga bara 33 %, dvs. en 
tredjedel, och fördelningen är särskilt för talförmågan mycket sned neråt. I tal 
ligger 44 % högst på nivån A.1 och hela 18 %, dvs. 1/6, når inte ens upp till A1.1, 
dvs.  de kan inte ens ”med korta satser svara på enkla frågor som gäller en själv”. 
För nivå A.1.3, dvs. den nivå som betecknas som goda kunskaper, borde man 
kunna ”berätta kort om sig själv och reda sig i de allra enklaste dialogerna och 
servicesituationerna”, vilket på nivåskalan rubriceras som ”fungerande elementär 
språkfärdighet”. Det skulle med andra ord vara bara 1/3 av dem som studerat 
B-svenska i grundskolan som i praktiken kan dra nytta av studierna när det 
gäller att tala språket. Till ovanstående kan tilläggas att pojkarnas resultat i de 
produktiva delarna var betydligt svagare än fl ickornas. Detta gällde särskilt de 
som uppgav sig söka in till grundläggande yrkesutbildning. 

Det muntliga testet bestod av tre små rollspel och en lite mer krävande 
samtalsuppgift på sammanlagt 10 minuter. I en bilaga anför censorerna som 
lyssnat på inspelningarna en avsevärd mängd reservationer angående både 
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lärarnas och elevernas beteende i testsituationen, som uppenbart varit ägnat att 
försämra både testets validitet och reliabilitet. Beträffande validiteten vågar de 
dock påstå, att ”man klart misslyckats i uppnående av läroplanens mål i de fall då 
eleverna inte efter sex årsveckotimmar (6 x 38 h) ens kan presentera sig”. På basis 
av stickprovet ser de här skolornas antal ut att vara rätt stort enligt bedömarna. 

Attityderna till svenskan har inte nämnvärt förändrats från 2001. Lusten att studera 
svenska har en aning försämrats (från -0,3 till -0,4), likaså åsikten om att många 
saker i svenskan är svåra (från -0,4 till -0,5). Orsaken till nedgången i resultatet kan 
alltså knappast direkt bero på sämre motivation. Könsskillnaderna är emellertid 
(också) beträffande motivationen stora: pojkarna har en klart negativ inställning 
i alla avseenden, medan fl ickorna, särskilt de som tänker fortsätta i gymnasiet, 
anser sig ha åtminstone nytta av svenskan. Eftersom könsskillnaderna också i 
prestationer är stor, är sambandet mellan motivation och studieframgång ändå 
tydligt.
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Tabell 15. Det produktiva provets färdighetsnivåer i B1-svenska år 2008.

Jämförelsen av inlärningsresultaten i B1-svenska åren 2001 och 2008 visar 
att grundskoleelevernas kunskaper har försämrats vad gäller de receptiva 
färdigheterna. Nivån har sjunkit på alla delområden som varit föremål för 
jämförelse (läsförståelse, behärskning av strukturer och hörförståelse). Det är 
överraskande att nivån på delområdet för behärskning av strukturer har sjunkit så 
betydligt, eftersom det traditionellt hört till de mest inövade delområdena i skolan. 
Nivåsänkningen är på så sätt oroväckande, att behärskningen av strukturer på 
grund av det här måste kompletteras i ett senare skede av studierna, vilket det 
fi nns bevis på även från andra sammanhang.
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Studierna i svenska som A1-språk har minskat åren 2001−2008. Lokala 
administrativa beslut, såsom krav som berör undervisningsgruppens storlek, ser 
ut att fördela möjligheterna till studier i svenska på ett sätt som försätter eleverna 
i olika kommuner i en ojämlik situation.

Inlärningsresultaten för elever som läser svenska som B1-språk har i genomsnitt 
sjunkit åren 2001−2008.

De lokala utbildningsanordnarna kan med sina beslut om undervisningsmängden 
i det andra inhemska språket i sista hand påverka landets tvåspråkighetsgrad.

4.2.  Kunskaperna i fi nska i den svenskspråkiga 
grundläggande utbildningen 2009

I april 2009 utvärderade Utbildningsstyrelsen inlärningsresultaten i fi nska bland 
elever i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen. Sammanlagt 2 754 elever i 40 
svenska skolor deltog 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 (mofi ).

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 referensramens 
färdighetsnivåer som, med en viss anpassning, ingår i Grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbildningen 2004. I genomsnitt klarade A-lärokursens 
elever 49 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap och mofi -lärokursens elever 
klarade 65 % av uppgifterna. A-lärokursens elever nådde i genomsnitt nivå A2.1 i 
skrift och nivå A2.2 i tal. De elever som följer mofi -lärokursen nådde i genomsnitt 
nivå B1.2 i skrift.

Inom delområdet hörförståelse klarade A-lärokursens elever i genomsnitt 52 % 
av uppgifterna och mofi -lärokursens elever i genomsnitt 59 % av uppgifterna. 
Inom delområdet läsförståelse klarade A-lärokursens elever i genomsnitt 50 % av 
uppgifterna och mofi -lärokursens elever 63 % av uppgifterna. Inom delområdet 
språkkännedom klarade A-lärokursens elever i genomsnitt 43 % av uppgifterna 
och mofi -lärokursens elever 70 % av uppgifterna.
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I fråga om den receptiva språkkunskapen klarade A-lärokursens pojkar i genomsnitt 
48 % av uppgifterna och fl ickorna i genomsnitt 51 % av uppgifterna. Skillnaden 
mellan könen är alltså minimal. De pojkar som följer mofi -lärokursen klarade i 
genomsnitt 62 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap och fl ickorna 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. Inom 
delområdet skrift nådde A-lärokursens pojkar i genomsnitt nivå A1.3 och fl ickorna 
nivå A2.1. De pojkar som följer den modersmålsinriktade lärokursen nådde i 
delområdet skrift i genomsnitt nivå B1.2 och fl ickorna B2.1. Inom delområdet tal 
nådde A-lärokursens pojkar och fl ickor i genomsnitt nivå A2.2.

De regionala skillnaderna är påfallande stora speciellt i A-lärokursen. Eleverna i 
Södra Finlands län klarar i genomsnitt 63 % av A-lärokursens uppgifter i receptiv 
språkkunskap och eleverna i Västra Finlands län klarar i genomsnitt 38 % av 
uppgifterna. De elever som följer den modersmålsinriktade lärokursen i Södra 
Finlands län klarar i genomsnitt 66 % av uppgifterna i receptiv språkkunskap 
medan eleverna i Västra Finlands län klarar i genomsnitt 61 % av dessa uppgifter. 
De enspråkigt svenska elever som följer 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. Kärnan i problemet är inte att 
elever från Västra Finlands län är sämre eller att elever från Södra Finlands län är 
bättre. Problemet är att bedömningsgrunderna är olika i dessa två län. Läroplanens 
bedömningsgrunder verkar alltså inte ha vunnit terräng. I medeltal har fl ickorna 
vitsordet 7,90 och pojkarna vitsordet 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 har endast 8 % vitsordet 10. 
Även slutbedömningen av elevernas kunskaper i fi nska kan ifrågasättas.

Elevers kunskaper inom delområdet hörförståelse har en mindre roll i 
slutbedömningen än elevers skrivkunskaper. Kunskaperna inom delområdet skrift 
har en stor betydelse för många lärare. Samtidigt styr läroplanen till att använda 
delområdena 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 bedömningen av elevers 
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kunskaper i fi nska inte är rättvis vare sig inom lärokurserna som helheter eller 
i ett regionalt perspektiv. De regionala skillnaderna speciellt i A-lärokursen bör 
åtgärdas snarast i samband med läroplansreformen. 

Resultaten visar nämligen klart att utbildningen inte i regional bemärkelse är 
jämlik i läroämnet fi nska. 

4.3  Resultaten i svenska i studentexamen
Den procentuella fördelningen av studentexamensvitsorden i A- och B1-svenska 
var våren 2008 följande (antalet skribenter i A-svenska var 1 678 och i B1-svenska 
10 395):

l e m c b a i

A: 4,83 14,96 20,44 24,37 19,85 8,76 6,79

B1: 4,79 15,14 20,44 24,66 19,73 9,81 5,43

Vitsordsfördelningen utgör inte riktigt en normalfördelning, för andelen skribenter 
som erhållit vitsord som ligger under det mittersta vitsordet c än är större än 
den andel som ligger över. Vitsordsandelarna på A- och B-nivå skiljer sig inte 
nämnvärt från varandra, men vitsordsgränserna var mycket lägre i B1-svenska 
än i A-svenska, t.ex. 232 mot 252 för e och 204 mot 230 för m. Den slutliga 
bedömningen, vitsordsgivningen, i studentexamen är nämligen relativ. Syftet 
är att under olika år och provomgångar hålla vitsordsandelarna någorlunda 
konstanta, för att vitsorden vid antagningen till högskolorna ska vara jämförbara 
med varandra. Studentexamensvitsordet säger däremot ingenting säkert om 
studenternas faktiska (absoluta) kunskaper i ett läroämne, endast något om deras 
prestationsförmåga i förhållande till varandra.24

Om man vill få en uppfattning om de faktiska kunskaperna måste man gå till 
råpoängen, eller ännu hellre jämföra studentexamensproven och prestationerna 
i dem med en yttre måttstock, t.ex. med de färdighetsnivåer för språkkunskaper 
som beskrivs i den europeiska referensramen. En sådan jämförelse gjordes för 
B1-svenskans del hösten 2004 under ledning av Sauli Takala. Resultaten av 
jämförelsen framgår av tabellerna 17 och 18. 

24 Studentexamensnämndens beslutsprotokoll, våren 2008.
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Tabell 17. Vitsordsfördelningen i provet i B1-svenska enligt nivåerna i den europeiska referensramen. (Takala 2005) 

I tabell 17 åskådliggörs sambandet mellan nivåerna i B1-svenska i studentexamen 
och den europeiska referensramen. Som det framgår av tabellen når ca 1 % 
av skribenterna inte upp till A2-nivån, medan något över 2 % når B1-nivån. 
Den största delen av dem som skriver B1-svenska ligger på nivå A2 och B1 i 
bedömningen enligt den europeiska referensramen. (Takala 2005). Bara ca 40 % 
av skribenterna i B1-svenska i höstomgången 2004 nådde upp till den nivå som 
fastställs i läroplanen och som överensstämmer med den europeiska referensramen, 
B1, och nästan 60 % ligger under den, alltså på högst A2. Detta beror framför 
allt på den relativt svaga framgången i delprovet som mäter förmågan att skriva 
svenska, där skribenterna i medeltal uppnådde bara drygt 60 poäng av maximala 
99 poäng. Förmågan att förstå tal och text var bättre. 
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Tabell 18, som åskådliggör förhållandet mellan kunskapsnivåerna enligt den 
europeiska referensramen och vitsorden i studentexamen, visar att vitsordet 
improbatur motsvarar nivå A1 och den lägre nivån A2 uttryckt i kunskapsnivå enligt 
den europeiska referensramen. De tre första godkända vitsorden (approbatur, 
lubenter och cum laude) motsvarar nivå A2 i den europeiska referensramen, 
medan magna cum laude motsvarar nivå B1 och laudatur i huvudsak motsvarar 
nivå B2 (och till vissa delar även högre nivåer, om vilka det dock inte fi nns några 
närmare uppgifter). (Takala 2005.)

Om resultaten i höstomgången 2006 generaliseras, kan man alltså förenklat säga 
att bara 40 % av dem som studerat svenska på B1-nivå i gymnasiet och avlagt 
studentexamen uppnår den föreskrivna nivån i gymnasiets läroplan för goda 
kunskaper (se närmare Grunderna för gymnasiets läroplan 2003) och att en 
ännu mindre andel uppnår den nivå som skulle krävas för att komma till den 
färdighetsnivå som ansetts vara nödvändig på högskolenivå, dvs. den nivå som 
krävs av framtida tjänstemän med högskoleexamen.  

Det är också värt att notera att prestationsförmågan både i provet i A-svenska 
och i B-svenska har sjunkit mätt i råpoäng eller provens genomsnittspoäng. Om 
inte vitsordsgränserna med åren skulle ha justerats för att vitsordsandelarna enligt 
den relativa bedömningsprincipen ska kunna hållas någorlunda konstanta, skulle 
resultaten de facto ha sjunkit med nästan en hel vitsordsbredd (20−30 råpoäng) 
under åren 2001−2007. Särskilt markant var nedgången under åren 2004−2007, 
dvs. under de år valfriheten togs i bruk och då Grunderna för gymnasiets läroplan 
2003 började synas i resultaten. 

Valfriheten har med andra ord inte lett bara till ett ökande bortfall av skribenter i 
svenska utan också till en försämring av den faktiska prestationsnivån. 

År 
2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alla 229 225 231 221 213 210 198 210 205 202

Obligatorisk 230 225 231 221 213 210 197 210 206 202

Frivillig 241 239 250 231 217 207 195 211 216 199
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Obligatorisk: svenskan har skrivits som  av fyra obligatoriska ämnen i studentskrivningarna
Frivillig: svenskan har skrivits som  frivilligt ämne utöver de fyra obligatoriska ämnena i 
studentskrivningarna

Medeltalet för de totala poängtalen i studentexamen åren 2000-2009 
(299 möjliga poäng)
A-svenska
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År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alla 207 198 195 186 178 184 185 185 189 168

Obligatorisk 207 198 195 186 179 191 191 188 191 170

Frivillig 205 197 195 173 157 157 168 172 172 162
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Obligatorisk: svenskan har skrivits som  av fyra obligatoriska ämnen i 
studentskrivningarna
Frivillig: svenskan har skrivits som e  frivilligt ämne utöver de fyra obligatoriska 
ämnena i studentskrivningarna

Medeltalet för råpoängtalen i studentexamen åren 2000-2009 
(299 möjliga poäng)
B1-svenska

Tabell 19. Medeltal i råpoäng i A- och B1-svenska i studentexamen åren 2000−2009.

4.4  Resultaten i fi nska i studentexamen  
En väsentlig förändring i studentexamen, som påverkade uttryckligen provet i 
fi nska, skedde när det s.k. fria nivåvalet infördes fr.o.m. våren 1996. Abiturienterna 
fi ck då rätt välja provnivå i studentexamen, oberoende av vilken lärokurs de följt, 
under förutsättning att ett av proven i språk utförs på den mera krävande nivån 
(A-nivå). Detta har resulterat i att de svenskspråkiga studerandenas resultatprofi l 
i fi nska är sned i både det mer krävande A-provet och det lättare B-provet.

De studerande fördelar sig så att de som kan fi nska bra skriver A-provet, och 
trots sträng poängsättning erhåller över 60 % av dessa skribenter de tre högsta 
vitsorden. På B-nivå är fördelningen ännu snedare, men neråt: högst ca 20 % har 
de högsta vitsorden (l – m) och ca 80 % får de lägre (c – i). Vitsordsgränserna i 
B-fi nska har justerats nedåt så att de är t.o.m. över 20 poäng lägre än i A-fi nska, 
detta även om nästan samtliga skribenter i B-fi nska de facto följt A-lärokursen. 

Som en följd av en stor andel tvåspråkiga studerande och på grund av avsaknaden 
av ett särskilt modersmålsinriktat prov för dessa är både poängmedeltalen och 
vitsordsgränserna i A-fi nska vanligen betydligt högre än i A-svenska, vilket innebär 
att en abiturient i ett svenskspråkigt gymnasium, trots högre relativa andelar i 
vitsordsfördelningen, i provet på A-nivå måste uppvisa bättre faktiska kunskaper 
i det andra inhemska språket för att få ett högt vitsord jämfört med en abiturient 
i ett fi nskspråkigt gymnasium .
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Trots detta har det tillsvidare inte skett något sådant nämnvärt bortval av provet 
i fi nska som skulle påminna om det växande bortfallet i svenska. I fi nskan 
tjänar i stället provet på B-nivå som ett slags säkerhetsventil för de enspråkigt 
svenskspråkiga abiturienter som inte i den relativa bedömningen i studentexamen 
vill tävla om de högsta vitsorden med naturligt tvåspråkiga elever.

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alla 233 240 252 242 227 238 237 235 241 236

Obligatorisk 233 233 252 242 278 238 239 237 243 237

Frivillig 188 235 253 244 222 213 191 189 201 206
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Medeltalen för de totala poängtalen i studentexamen åren 2000-2009
(299 möjliga poäng)
A- nska

Obligatorisk: ka  har skrivits som  av de fyra obligatoriska  i stude exame
Frivillig:  har skrivits som frivilligt ämne utöver de fyra obligatoriska ämnena i studentexamen

År 
2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Alla 188 196 197 183 184 181 175 177 177 187

Obligatorisk 194 196 178 183 185 187 182 183 182 196

Frivillig 132 224 133 0 153 146 154 156 160 164
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Medeltalen för de totala poängtalen i studentexamen åren 2000-2009
(299 möjliga poäng)
B1- nska

Obligatorisk:   
Frivillig: nskan har skrivits som frivilligt ämne utöver de fyra obligatoriska ämnena i studentexamen

Tabell 20. Medeltalet i råpoäng i A- och B-finska i studentexamen åren 2000−2009. 

Provet i B-fi nska avläggs alltså främst av enspråkigt svenska elever i 
landsbygdsgymnasier i Österbotten och vitsordsmedeltalen för dem ligger 
betydligt under de övriga regionernas. Skillnaderna är t.o.m. större än skillnaderna 
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i befolkningens tvåspråkighetsgrad mellan låt oss säga Jakobstad och Ekenäs eller 
Närpes och Sibbo. Detta innebär att de enspråkigt svenskspråkiga studerandena 
i gymnasierna i södra Finland i viss mån sporras att avlägga provet i fi nska på 
A-nivå i större utsträckning än i Österbotten. Åland utgör ett kapitel för sig. 
Där avlägger bara ett fåtal av samtliga gymnasister studentexamensprov i fi nska 
överhuvudtaget. En stor del av dem nöjer sig helt och hållet med den åländska 
gymnasieexamen, som inte ger allmän behörighet i de fi nländska högskolorna. 
Finskan är i kraft av självstyrelselagstiftningen som bekant ett frivilligt läroämne i 
alla skolformer på Åland. 

Då man i slutet av 1980-talet i studentexamen (på initiativ av Åland) tog i bruk 
ett prov som grundar sig på B1-lärokursen i fi nska, övergick ålänningarna till 
att i huvudsak studera fi nska på B1-nivå i gymnasiet. Sedan år 1995 har det i 
studentexamen varit möjligt att välja nivån på provet oberoende av studiernas 
omfattning. Det här har småningom lett till att avläggandet av B1-nivån i fi nska 
i studentexamen blivit vanligare också på andra håll i Finland (sammanlagt 
ungefär 1/5 av årsklassen) även om studerandena studerat språket enligt den 
långa lärokursen. 

4.5  Kunskaper i svenska inom yrkesutbildningen 
 
4.5.1  Nivån på språkkunskaper i svenska hos yrkesstuderande i 

början och slutet av studierna
Målet för språkkunskaperna i svenska (det andra inhemska språket) inom den 
grundläggande yrkesutbildningen är detsamma som på skalan 1−2 för allmänna 
språkexamina, dvs. A1−A2 enligt europeiska referensramens25 kunskapsnivå. 
Om en studerande har avlagt allmän språkexamen på den nivå som krävs, 
förutsätts ytterligare prestationer i branschens yrkesspråk. (Ändring av grunderna 
för läroplanen för yrkesutbildning och för fristående examina 34/011/2002). 
I studierna i svenska inom yrkesutbildning på andra stadiet förutsätts således 
inte att nivån på språkfärdigheten utvecklas från en nivå till en annan, utan att 
den utvecklas för arbetslivsbehov. Detta innebär att språket får en yrkesmässig 
räckvidd och ett ytterligare djup på den A1−A2-nivå som studeranden förutsätts 
ha nått redan inom den grundläggande utbildningen. I de redan reviderade 
läroplansgrunderna har målen och bedömningen för språkstudier bundits 
vid nivåskalan för språkkunskaper enligt den europeiska referensramen (se 
Yrkesinriktade grundexamina, t.ex. Grundexamen inom byggnadsbranschen 
2008).

25  Begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna – Grundförutsättningar för 
direkt socialt umgänge samt kort redogörelse (Europeiska referensramen 2003).
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I en särskild utredning26 bedömdes de studerandes utgångsnivå i svenska endast 
av lärarna och de kunskaper som uppnåddes under studiernas gång bedömdes av 
både lärarna och de studerande. Av lärarna bedömde 98,4 % att den genomsnittliga 
utgångsnivån i svenska hos de studerande motsvarade A1−A2-nivå27. Enligt 
lärarnas bedömning utvecklas en del av de studerandes kunskaper i svenska 
under tiden för yrkesutbildningen från kunskapsnivå A till kunskapsnivå B. I 
fråga om den genomsnittliga språkfärdighetsnivån i svenska hos de studerande 
i slutet av studierna bedömde 76,2 % av lärarna att nivån motsvarade A1−A2, 
medan 23,8 % av lärarna uppskattade nivån till B1−B2.

Lärarens bedömning av de studerandes 
genomsnittliga kunskapsnivå

Den europeiska referensramens kunskapsnivåskala

A1 % A2 % B1 % B2 % C1 % C2 % Median
De studerandes genomsnittliga 
kunskapsnivå i svenska i början av 
studierna 

79.4 19,0 1,6 0 0 0 A1

De studerandes genomsnittliga 
kunskapsnivå i svenska i 
examineringsskedet

15.9 60.3 20.6 3,2 0 0 A2

Tabell 21. Svensklärarnas (N=63) bedömning av de studerandes genomsnittliga kunskaper i svenska i början och 
slutet av studierna.

Lärarna bedömde de kunskaper i svenska som de studerande uppnått i slutskedet 
av yrkesstudierna också enligt delområden av språkkunskaper och med fokus 
på ett visst utbildningsprogram för respektive lärare. I lärarnas bedömningar 
betonades inom alla delområden andelen språkkunskaper på A2-nivå (också 
medianen A2). I fråga om framställningsförmåga, både muntlig och skriftlig, 
koncentrerades lärarnas bedömning av de studerandes kunskaper i svenska från 
A2-nivån neråt mot nivå A1. I fråga om den receptiva förmågan koncentrerades 
bedömningarna däremot från A2-nivån upp mot B1-nivå.28

Vid tidpunkten för enkäten bedömde 63,2 % av de studerande att deras egna 
totala språkkunskaper i svenska låg på kunskapsnivå A1−A2. Inemot en tredjedel 
(30,1 %) av de studerande bedömde sina språkkunskaper till nivå B1−B2, och en 
liten del av de studerande (6,7 %) till nivå C1−C2. De studerandes självbedömning 
av kunskaperna i svenska inom de olika delområdena av språkkunskaperna var 
tämligen regelmässigt på A2-nivå betraktade enligt medianen. På A1-nivå fanns 
endast muntlig kommunikation och interaktion, även om man särskilt borde 
koncentrera sig på att utveckla just detta delområde i studierna i det andra inhemska 
språket (se Läroplansgrunderna för den grundläggande yrkesutbildningen 2000; 

26 Kantelinen, R. (2009) Kansalliskielten opinnoista ja opiskelusta toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa, Joensuu universitet. Opublicerad rapport för nationalspråksutredningen.

27 I bedömningen av språkkunskaperna användes nivåskalan A1-C2 för språkkunskaper enligt 
den europeiska referensramen (se Europeiska referensramen 2003). 

28 Kantelinen, R. (2009), bilaga 7. 
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Hämäläinen, Väisänen, Latomaa 2007). I fråga om både den muntliga och den 
skriftliga framställningsförmågan bedömde merparten av de studerande att deras 
kunskaper i svenska låg på A1-nivå. De studerandes bedömningar av de receptiva 
kunskaperna inom delområdena hör- och läsförståelse fördelade sig jämnare på 
kunskapsnivåerna A1, A2 och B1. 

Utifrån de resultat som beskrivs ovan föreföll de studerandes kunskaper i svenska 
befi nna sig på kunskapsnivåerna A1−A2, som antogs vara både utgångsnivå och 
målnivå inom yrkesutbildningen. Trots det ansåg merparten av lärarna, t.o.m. 
74,6 %, att de studerandes kunskap i svenska då dessa utexaminerades från 
yrkesutbildningen var otillräcklig i förhållande till arbetslivets behov. Av de 
studerande ansåg 40,8 % detsamma om sina språkkunskaper.

Av materialet framgår fl era faktorer som förklarar denna inkonsekvens. För det 
första har alla studerande efter den grundläggande utbildningen en ursprungsnivå 
i svenska som i praktiken uppenbart inte når upp till A1-nivå. Alla studerande klarar 
inte ens av att nå A1-nivån i svenska under sina studier inom yrkesutbildningen.

För det andra räcker den språknivå som motsvarar miniminivån A1−A2 inte 
nödvändigtvis till i arbetslivet, eftersom språkkunskaperna enligt både lärarnas 
och de studerandes beskrivningar är allmänspråkliga och den yrkesmässiga 
räckvidden saknas eller är för snäv. Den inom studierna uppnådda och visade A1−
A2-nivån är med tanke på arbetslivet inte heller tillräcklig i de fall där studeranden 
inte vågar använda sina språkkunskaper i en autentisk kommunikationssituation.   

Det visade sig att till och med merparten av de studerande klart saknade behörighet 
för fortsatta studier på högre nivå: av dem som inleder studier på högre nivå 
krävs kunskaper i svenska på nivå B1. Endast 23,8 % av lärarna bedömde att 
de studerandes kunskaper i svenska var minst på B1-nivå, medan motsvarande 
procentandel i de studerandes självbedömning var 36,8 %. I gymnasiet är målnivån 
för kunskaper i svenska (i B1-språket) i fråga om framställning B1.1 och i fråga 
om receptiva kunskaper B1.2 (Läroplansgrunderna för gymnasiet 2003, 84). 
Eftersom både yrkesutbildning på andra stadiet och gymnasieutbildning medför 
behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet, leder detta 
till att den ovan nämnda skillnaden i fråga om kravnivå försätter dem som via 
den allmänbildande gymnasieutbildningen och utbildningen för yrkesinriktad 
grundexamen övergår till högskolenivå i en sinsemellan ojämlik ställning, och 
detta medför tydliga problem även för dem som ordnar studier i det svenska 
språket inom den högre utbildningen (se t.ex. Jaatinen 2005.)

Vid självvärderingen av kunskaperna i svenska fanns det statistiskt signifi kanta 
skillnader mellan de olika utbildningsområdena (SFA, TEKO, SOHÄ, TKE29) i 

29 SFA= samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området, TEKO= 
området teknik och kommunikation, SOHÄ=social-, hälso– och idrottsområdet, TKE= 
turism-, kosthålls- och ekonomibranschen
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fråga om den totala språkkunskapen (p=0.011), inom de olika delområdena av 
språkkunskapen (p=0.0000-0.007) samt i huruvida studerandena upplever att 
språkkunskaperna är tillräckliga i förhållande till arbetslivsbehoven (p=0.0000).30 
Endast inom området för muntlig framställning och kommunikation var 
skillnaderna mellan de olika grupperna inte statistiskt signifi kanta med beaktande 
av hela modellen. 

De studerande inom TEKO-området avvek dock även inom delområdet muntliga 
språkkunskaper statistiskt signifi kant från SFA- och TKE-områdens studerande. 
Bland de utbildningsområden som omfattades av utredningen bedömde de 
studerande inom TEKO-området sina kunskaper inom alla delområden av 
svenskan som de sämsta, medan de studerande inom SFA-området bedömde sig 
ha de bästa kunskaperna i svenska.

När man utgående från utbildningsområdet betraktar de studerandes uppskattningar 
av om deras kunskaper i svenska är tillräckliga med tanke på arbetslivet kan man 
konstatera att samma mönster upprepar sig. TEKO-områdets studerande avvek 
statistiskt signifi kant från de studerande inom alla andra områden. De studerande 
inom de andra områdena (SFA, SOHÄ, TKE) skiljde sig däremot inte statistiskt 
signifi kant från varandra. Inom dessa andra utbildningsområden ansåg betydligt 
fl er än hälften (59–64 %) av alla de studerande som uppskattat sina kunskaper i 
svenska till nivå A1 att de hade otillräckliga kunskaper i svenska med tanke på 
arbetslivsbehoven.

4.5.2  Behovet av svenska i arbetslivet
Cirka en fjärdedel av både lärarna (26 %) och de studerande (24,5 %) uppskattade 
att de studerande kommer att behöva svenska i det kommande arbetslivet minst 
några gånger per vecka. Den andra ytterligheten var att ca hälften av både lärarna 
(46,5 %) och de studerande (50 %) ansåg att svenska behövs högst några gånger 
om året eller mer sällan, medan en del studerande (13 %) uppskattade att de inte 
alls kommer att behöva svenska i arbetslivet.

Det upplevda behovet av kunskaper i svenska i arbetslivet motiverades bland såväl 
de studerande som lärarna med behovet att kunna handla i kommunikations- och 
informationssituationer och med nyttan vid arbetssökande. Ett konkret behov 
av kunskaper i svenska ansågs uppstå då den studerande får arbete på en ort 
där det fi nns svenskspråkiga i minoritet eller majoritet. Å andra sidan antog de 
studerande också att man i arbetslivet kan komma i kontakt med svenskspråkiga 
även på fi nskspråkiga områden.

En del av de studerande ansåg att kunskaperna i svenska är helt eller nästan helt 
onödiga med tanke på det kommande arbetslivet. De motiverade sin uppfattning 
i första hand med att arbetsspråket inom deras område är engelska, inte svenska, 
oberoende av var arbetsplatsen fi nns. Å andra sidan var de övertygade om att 

30  Kantelinen, R. (2009).
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man kan kommunicera på engelska med alla svenskspråkiga. De var dessutom 
övertygade om att de inte heller framöver tänker bo eller jobba på en sådan ort 
i Finland där kunskaper i svenska kan behövas. Också en del av lärarna ansåg 
att kunskaper i svenska är helt onödiga för de studerande i deras kommande 
arbetsliv.

I fråga om alla de teman som omfattades av utredningen och som gäller det 
upplevda behovet av svenska var skillnaderna mellan de olika utbildningsområdena 
statistiskt signifi kanta (p= 0.000). Resultatet i fråga om skillnaderna mellan de 
olika utbildningsområdena är entydigt ur alla de synvinklar som beaktats i 
utredningen, dvs. mångfalden i behovet av kunskaper i svenska och behovet 
inom olika delområden av språkkunskaperna i det kommande arbetslivet: 
TEKO-området avvek från alla andra områden, medan de andra områdena inte 
sinsemellan skiljde sig från varandra.

Antalet studerande som fortsätter från yrkesutbildning på det andra stadiet till 
yrkeshögskolor är relativt stort; det är således inte fråga om en liten marginalgrupp. 

Antalet studerande med yrkesinriktad grundexamen som antagits till yrkeshögskolor 
har under den första hälften av detta årtionde varierat från ca en fjärdedel till 
inemot en tredjedel av alla studerande som antagits till yrkeshögskolorna (åren 
2002−2005: 23−30 %). Detta kommer till synes som utmaningar och problem (t.ex. 
Kantelinen & Heiskanen 2004) i yrkeshögskolornas språkstudier: de studerande 
som kommer från yrkesutbildning på det andra stadiet till yrkeshögskolorna har 
konstaterats ha en otillräcklig utgångsnivå vad språkkunskaperna beträffar. Den 
andel studerande av det totala antalet yrkeshögskolestuderande som kommer 
från yrkesutbildning på det andra stadiet varierar per utbildningsområde. 
Läsåret 2003−2004 hade t.ex. en andel på 26 % av alla studerande efter avlagd 
grundläggande yrkesexamen tagit emot en studieplats vid en yrkeshögskola 
(n=9674). Skillnaderna mellan de olika utbildningsområdena var relativt stor, 
8,6−33,0 %.

4.5.3  Utvecklingen av yrkesstuderandes kunskaper i svenska 1998-
2008

Den s.k. AMKI-utvärderingen från 1998 kan i någon mån jämföras med 
Kantelinens rapportering för nationalspråksprojektet när det gäller studerandenas 
självvärdering och lärarnas uppskattning av kunskaperna i svenska.  I AMKI-
utvärderingen ställdes dock mera detaljerade frågor om förmågan att reda sig i 
olika yrkessituationer, med bedömning på skalan 0−4, medan Kantelinen 2008 
i procent uppger andelen studerande som på det hela taget bedömde att de 
skulle klara av sina arbetsuppgifter på svenska, och separat vilken förmåga de 
har när det gäller olika delprestationer (muntlig interaktion, skriftlig interaktion, 
läsförståelse och hörförståelse). Resultaten har bedömts i förhållande till nivåerna 
på den europeiska nivåskalan för språkkunskaper. Jämförelsen kan alltså bara 
göras på allmän nivå, inte för olika typer av yrkessituationer.
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Enligt AMKI-undersökningen klarar de studerande både enligt sin egen och 
lärarnas bedömning bäst av alldagliga situationer och direkt kundbetjäning, medan 
de är sämst på skriftlig produktion (av rapporter m.m.) och möten (hörförståelse). 
I Kantelinens undersökning bedömer både de studerande själva och lärarna att 
de studerandes förmåga att förstå svenska i tal och skrift är betydligt bättre än 
förmågan till muntlig och skriftlig interaktion. I vardera undersökningen skattar 
de studerande sin förmåga lägre än vad lärarna gör. 

I AMKI-utvärderingen ligger t.ex. de studerandes bedömning också i fråga om 
kundbetjäningen lite över 1,5 på skalan 0−4, dvs. mellan dålig och måttlig, medan 
hela 70 % av lärarna anser att 70 % av de studerande klarar av dylika situationer. 
Enligt Kantelinen anser hälften av de studerande att deras förmåga till muntlig 
interaktion är på den lägsta nivån (A1), som är klart otillräcklig, medan lärarna 
anser att bara en tredjedel (33 %) är på den nivån. Lärarna anser enligt Kantelinen 
att över 60 % klarar sig i muntliga rutinsituationer på nämnda nivå eller något 
bättre (nivå A2 eller högre), medan bara ca 50 % av de studerande anser sig klara 
det. Ca 60 % anser dock att förmågan som helhet är tillräcklig för arbetssituationer 
(ospecifi cerat vilken typ).

Också när det gäller förmågan att förstå svenska i tal och skrift bedömer lärarna 
förmågan till en högre nivå än de studerande själva gör: över en tredjedel (37 
% och 34 %) av de studerande anser förmågan ligga på den lägsta nivån (A1), 
medan bara 13 % av lärarna anser det i fråga om talad svenska och 22 % i fråga 
om skriven svenska.

På basis av dessa siffror kunde ett omdöme om utvecklingen vara att förmågan 
att reda sig i rutinsituationer i tal skattades högre 1998, särskilt av lärarna, medan 
förmågan att förstå svenska i tal och skrift i lite mer krävande situationer, t.ex. 
på möten, skattades lägre. Med andra ord kunde man säga att förmågan till 
kundbetjäning i tal har försämrats under denna tioårsperiod, medan läs- och 
hörförståelsen har förbättrats. En sådan utveckling stämmer överens med det 
faktum att antalet studieveckor, utöver den obligatoriska (1 sv), har minskat 
under denna period, vilket är ett tecken på att tiden inte räcker till för att öva upp 
språkfärdigheten när det gäller muntlig interaktion. 
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4.6  Kunskaper i det andra inhemska språket i 
yrkeshögskolor

4.6.1  Kunskaper i svenska i fi nskspråkiga yrkeshögskolor
Av de yrkeshögskolestuderande som redan avlagt studierna i svenska ansåg ca 
56 % sig ha kunskaper som motsvarar nivå B1 i den europeiska referensramen.

Kunskapsnivå De studerandes egna bedömningar Lärarnas bedömningar
A1 22.5 % (N=349) 3.4 % (N=4)

A2 21.8 % (N=338) 13.8 % (N=16)

B1 40.0 % (N=619) 64.7 % (N=75)

B2 9.9 % (N=153) 14.7 % (N=17)

C1 3.9 % (N=60) 1.7 % (N=2)

C2 1.9 % (N=30) 1.7 % (N=2)

Tabell 22. Yrkeshögskolestuderandenas självvärderingar och lärarnas bedömningar av yrkeshögskolestuderandenas 
kunskapsnivå i svenska. 

Sammanlagt 44 % av studerandena stannar alltså under den nivå som krävs. 
Enligt lärarnas bedömning stannar ca 17 % av studerandena under B1-nivån. 
Denna bedömning visar ungefär samma resultat som i en tidigare kartläggning av 
studerandenas språkfärdigheter. En del av studerandena stannar under kravnivån 
B1. Frågan som uppstår är hur man ska förfara i fråga om dessa studeranden.

Läget när det gäller svenskundervisningen vid yrkeshögskolorna kan sammanfattas 
i följande citat:

”Då de studerande inleder sina studier i svenska vid en yrkeshögskola bör 
de behärska den grundläggande grammatiken och ha ett grundläggande 
ordförråd; med andra ord borde deras kunskaper motsvara nivå B1 som 
är utgångsnivån i svenska vid yrkeshögskolorna. För närvarande går 
en mycket stor del av yrkeshögskolornas resurser till s.k. förberedande 
undervisning, dvs. till att reparera luckor i kunskaperna från tidigare 
skolstadier. Detta kan inte i första hand anses höra till yrkeshögskolornas 
uppgifter, utan till uppgiften hör språkundervisning inom specialområden. 
För närvarande använder man för mycket resurser till att förbättra de 
studerandes grundläggande språkkunskaper och inte till den egentliga 
språkundervisningen inom respektive specialområde. Sådana mer gedigna 
kunskaper kunde uppnås om omfattningen av studierna i svenska var 
minst 6 sp. Däremot kan kunskapsnivån höjas mer påtagligt om studerande 
som har en god motivation har tillgång till fritt valbara kurser på olika 
specialområden. Alla studerande har kanske inte motivation att avlägga mer 
än 3 sp, eftersom en del av de studerande anser att redan detta är ett för 
stort antal studiepoäng.” ( Juurakko-Paavola 2009.)
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4.6.2  Kunskaper i fi nska i svenskspråkiga yrkeshögskolor
När det gäller fi nskan inom den svenskspråkiga yrkeshögskoleundervisningen 
kan läget betraktas som mindre problematiskt. De fl esta har tillräckliga kunskaper 
för att klara av kurser i yrkesspråket, men gruppen är heterogen och det fi nns 
studerande som har svårt att språkligt nå upp till miniminivån B1, alltså nöjaktiga 
kunskaper i fi nska. De svenskspråkiga yrkeshögskolestuderandena upplever 
tydligt att de behöver fi nska i det kommande arbetet: 89,7 % av dem tror att 
de kommer att behöva fi nska dagligen och 8,5 % varje vecka. Sammanlagt 19,7 
% av de studerande ansåg att mängden studier i fi nska i yrkeshögskolorna 
var otillräcklig och 39,3 % ansåg studierna vara delvis tillräckliga eller delvis 
otillräckliga. De studerande motiverade otillräckligheten med den heterogena 
utgångsnivån och många uttryckte också oro för de studerande som inte har goda 
kunskaper i fi nska när de inleder studierna.

4.7  Kunskaper i det andra inhemska språket på universitet

4.7.1  Kunskaper i svenska på universitet
När det gäller läget i fråga om svenskundervisningen vid landets universitet och 
högskolor är situationen till stora delar identisk med den beskrivning som ges för 
yrkeshögskolornas del. I den enkät som riktats till språkcentren vid universitet 
och högskolor vittnar språkcentren enstämmigt om att kunskapsnivån i svenska 
har sjunkit under 2000-talet. Andelen studerande med svaga kunskaper i svenska 
har ökat. De studerande som inte har avlagt svenska i studentexamen utgör en 
”problematisk grupp”. När svenskan inte längre är obligatorisk i studentexamen, 
är det många studerande som gör ”så lite som möjligt”, med svaga kunskaper som 
följd. Det minskade timantalet i den grundläggande utbildningen och gymnasiet i 
kombination med det faktum att allt färre deltar i provet i svenska i studentexamen 
påverkar situationen.  

Det nuvarande språkliga klimatet i samhället uppmuntrar inte speciellt till studier 
i det andra inhemska språket, svenska. Det vore ytterst viktigt att redan skolornas 
studiehandledare hade mer kunskap om språkkraven i högskoleexamina. Välriktad 
information om de språkkrav som ingår i högskoleexamina och i de fl esta andra 
fortsatta studier kunde uppmuntra åtminstone gymnasisterna att studera fl itigare.

De försvagade språkkunskaperna har för språkcentren inneburit att resurserna 
ansträngs till bristningsgränsen. Utbudet av språkkurser är begränsat och behovet 
av såväl repetitionskurser som handledning överskrider tillgången. Språkcentren 
efterlyser mera ekonomiska resurser för att klara av de uppgifter som ålagts dem. 

4.7.2  Kunskaper i fi nska på universitet
De svenskspråkiga studerandena vid universiteten uppnår i allmänhet utan 
svårighet den nivå på kunskaper i fi nska som krävs. En stor del av dem avlägger 
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språkprovet direkt utan särskilda språkstudier i och med att de är tvåspråkiga eller 
har studerat på fi nska. Enspråkigt svenska studerande som bedriver studierna 
helt på svenska vid svenskspråkiga enheter eller som inte har avlagt fi nländsk 
studentexamen kan ibland utgöra ett problem. För dem har det vid behov 
anordnats särskild undervisning. 
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5.  Sammanfattning och slutsatser

Syftet med utredningen är att bedöma om undervisningen i nationalspråken är 
tillräcklig, i synnerhet med avseende på om eleverna får undervisning i det fi nska 
och svenska språket på så sätt att deras språkliga färdigheter är i samklang med 
tillgodoseendet av de språkliga rättigheter som fastställs i grundlagen. I utredningen 
har saken undersökts särskilt med tanke på om undervisningen och kunskaperna 
i det andra inhemska språket är tillräckliga. I utredningen har man beskrivit de 
målsättningar och det innehåll som föreskrivs i grundlagen, språklagen och vissa 
andra lagar som gäller de språkliga rättigheterna. Vidare har man beskrivit behovet 
av språkkunskap och språklig kompetens i arbetslivet, granskat undervisningen 
i det andra inhemska språket och mätningen av färdigheterna på olika stadier i 
utbildningssystemet och i språkexamina samt bedömt hur inlärningsresultaten i 
det andra inhemska språket har utvecklats. 

Finskans och svenskans ställning som lagstadgade nationalspråk i enlighet med 
17 § i grundlagen anses innebära att kunskaper i båda språken och därtill hörande 
kulturell kännedom är en del av allmänbildningen. Utbildningssystemet ska för 
sin del sörja för att detta uppnås. Den i grundlagen tryggade rätten att använda 
sitt eget språk, fi nska eller svenska, i domstol eller hos andra myndigheter samt 
den för det allmänna föreskrivna skyldigheten att tillgodose landets fi nskspråkiga 
och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt 
lika grunder, förutsätter ett tillräckligt antal tjänstemän som behärskar både 
svenska och fi nska. Dessutom behövs annan personal som sörjer för social- och 
hälsovårdstjänster, utbildningsväsendet, polis- och räddningsväsendet samt övriga 
kulturella och samhälleliga tjänster som det fi nns närmare bestämmelser om i 
språklagen, språkkunskapslagen och övrig lagstiftning. Även på andra områden i 
samhället och inom arbets- och näringslivet fi nns talrika yrken där det är viktigt 
att behärska båda nationalspråken. Det fi nns inte tillräckligt med personer som 
talar svenska som modersmål för alla de uppgifter som förutsätter kunskaper i 
båda nationalspråken. 

Kunskaperna i det andra inhemska språket har enligt olika utredningar på många 
sätt försämrats på 2000-talet. Försämringen syns särskilt i inlärningsresultaten i det 
svenska språket i fi nskspråkiga skolor och läroinrättningar. I svenskspråkiga skolor 
och läroinrättningar har kunskaperna i det fi nska språket i huvudsak förblivit på 
en god nivå, fastän det också fi nns behov av att utveckla undervisningen. 

Andelen elever som vanligen studerar svenska som A1-språk fr.o.m. tredje klassen 
har förblivit liten och dessutom sjunkit från 1,7 % (år 2001) till 1,3 % (år 2007). 
Andelen elever som valt svenska som A2-språk, vanligen fr.o.m. femte klassen, 
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har under samma tidsperiod bara ökat en aning, från 7 % till 7,5 %. Över 90 
% av eleverna studerar därmed sammanlagt sex årsveckotimmar (228 lektioner) 
svenska som B-språk fr.o.m. sjunde klassen. Enligt uppföljningsutvärderingarna 
för åren 2001 och 2008 när det gäller inlärningsresultaten i svenska språket 
som B-språk i den grundläggande utbildningen har elevernas kunskaper och 
färdigheter försämrats på alla delområden för förståelseförmågan (läsförståelse, 
behärskning av strukturer och hörförståelse). För produktionsförmågan (tala och 
skriva) är resultaten ännu svagare.

Efter att studentexamen år 2004 till sin struktur förändrades så att det ledde till 
ökad valfrihet valde ca 13 % av examinanderna att inte avlägga provet i det 
andra inhemska språket. År 2009 hade andelen personer som inte avlade provet 
i det andra inhemska språket nästan tredubblats, till 38 %. Även examinandernas 
kunskapsnivå i provet i svenska språket har enligt uppskattningar allmänt taget 
sjunkit.

I yrkesutbildningen uppskattas att de studerandes förmåga till muntlig kundservice 
på svenska språket har försämrats under åren 1998−2008, medan nivån för läs- 
och hörförståelsen uppskattas ha förbättrats något. Lärarna bedömer att den 
kunskapsnivå som fortsatta studier förutsätter uppnås av endast ca 24 procent av 
de studerande.

Utredningarna visar att bara en liten andel av de fi nskspråkiga studerandena i de 
språkstudier som de avlagt i grundskolan och gymnasiet eller i den yrkesinriktade 
grundutbildningen uppnår en sådan nivå som krävs i den offentliga förvaltningen 
när det gäller att tillhandahålla service för målsägande eller kunder. Den här 
kravnivån har i språkkunskapsförordningen defi nierats som antingen utmärkta, 
goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga språkkunskaper, beroende på arbetets 
eller uppgiftens karaktär samt ämbetsdistriktets språkstatus (enspråkighet, 
tvåspråkighet, majoritets- eller minoritetsspråk). Samma principer följs i allmänhet 
även i den övriga offentliga förvaltningen.

Enligt de färdighetsnivåer som gäller grunderna för statsförvaltningens 
språkexamina (UBS:s föreskrift 3003) motsvarar nöjaktiga kunskaper ungefär 
färdighetsnivå B 1.2 i enlighet med den klassifi kation för färdighetsnivån 
(Grunderna för gymnasiets läroplan, bilaga 2) som i lärokursen har ställts upp som 
norm för vitsordet 8 i gymnasiets avgångsbetyg. Goda språkkunskaper motsvarar 
ungefär färdighetsnivå B 2.1 när det gäller förståelse och färdighetsnivå 
B1.2 i muntlig och skriftlig förmåga. Eftersom målnivån i gymnasiet för studier 
enligt B-lärokursen beroende på språkkunskapens delområde har angetts vara 
B1.2–B.1.1 och målnivån för studier enligt A-lärokursen har angetts vara B2.1–B1-
2, betyder det att bara de som har avlagt gymnasiets lärokurs i A-svenska med 
minst vitsordet 8 (motsvarar i studentexamen ungefär vitsordet magna cum 
laude approbatur) redan i skolan har uppnått de färdigheter som anges för goda 
språkkunskaper. Det här gäller i allmänhet högst hälften av dem som avlägger 
provet i A-lärokursen, alltså hälften av de 10 % (ca 3000 studerande) som har 
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studerat A-svenska eller ungefär 1500 från en årsklass, det vill säga ungefär 5 % 
av studenternas årsklass.

Den stora majoriteten (över 90 %) av de fi nskspråkiga studenter som har studerat 
svenska enligt den medellånga lärokursen (B-svenska) uppnår även i bästa fall 
bara en nöjaktig kunskap enligt statsförvaltningens krav. Då poängfördelningen 
i studentexamen jämfördes med den europeiska färdighetsnivån (Takala 2005) 
framkom det att bara 40 % av de som skrivit B-svenska uppnår den föreskrivna B.1-
nivån. Det här gäller endast hörförståelse, läsförståelse och skriftlig framställning, 
eftersom den muntliga språkkunskapen inte mäts i studentexamen. 60 % av dem 
som skriver B-svenska uppnår endast A2-nivån, vilket är minst två enheter lägre 
än den nivå som krävs i statens språkexamina. 

Procenttalen antyder att den stora majoriteten (över 95 %) av alla fi nskspråkiga 
studenter inte utan betydande tilläggsstudier uppnår den nivå som inom 
offentlig förvaltning anses motsvara ens nöjaktiga kunskaper i svenska 
språket. En orsak till detta torde vara att en del av dem som deltagit i examen 
inte överhuvudtaget hade studerat de riksomfattande fördjupade kurserna eller 
bara hade läst den ena av de två kurserna. Som mest har hälften av dem som 
avlagt studentexamensprovet enligt den långa lärokursen (A-svenska) uppnått 
goda språkkunskaper, det vill säga 2−3 % av alla studenter.

I det andra inhemska språket, fi nska språket, är situationen den motsatta. Eftersom 
nästan alla, med undantag av ålänningarna, i grundskolan och gymnasiet har 
studerat fi nska enligt den långa lärokursen (A-lärokursen), och ungefär 4/5 av 
dem även har avlagt provet i studentskrivningarna på den här nivån (minst 60 % 
av dem med vitsordet M), har majoriteten av de svenskspråkiga studenterna 
redan i skolstudierna uppnått den nivå som fordras i det fi nska språket, 
det vill säga den nivå på vilken de enligt språkkunskapsförordningens 16 § kan 
befrias från högskolornas textförståelseprov. Bara en del av dem som har avlagt 
provet i fi nska språket på B-nivå i studentskrivningarna, ca 200 eller 10 % av 
de svenskspråkiga studenternas årsklass, är på ungefär lika låg nivå i det andra 
inhemska språket som den stora majoriteten av de fi nskspråkiga (över 95 %).

Att kunskaperna i det svenska språket har försämrats syns också i språkunder-
visningen på universitet och yrkeshögskolor. För att de studerande ska kunna klara 
den språkexamen i svenska språket som hör till studierna måste en betydande del 
av de resurser som i högskolorna reserverats för språkundervisningen användas 
för att med repetitionskurser eller annan propedeutisk undervisning åtgärda de 
brister som tidigare utbildningsstadier lämnat.

Högskolornas allmänna språkstudier i det andra inhemska språket ska för alla 
högskolestuderande trygga den miniminivå som i enlighet med språklagstiftningen 
fordras i den offentliga förvaltningen. Utgångsläget för dessa språkstudier är i 
synnerhet för svenskans del problematiskt. Det kan dock förbättras genom att 
man effektiverar svenskundervisningen i den grundläggande undervisningen och 
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gymnasiet och ökar resurserna för undervisningen i det andra inhemska språket i 
högskolorna. I åtgärdsförslagen har man koncentrerat sig på den grundläggande 
undervisningen, eftersom en effektivering av den skulle förbättra utgångsläget 
och motivationen också för undervisningen i det andra inhemska språket i den 
yrkesinriktade grundutbildningen, och därigenom förbättra förmågan att förstå 
och använda språket åtminstone i serviceyrken. 

Ur bestämmelserna i 17 § i grundlagen kan man inte direkt härleda hurdan 
undervisningen i våra nationalspråk borde vara i skolorna och läroinrättningarna 
i vårt land och vad som är en tillräcklig nivå på kunskaperna med tanke på att 
de språkliga rättigheterna ska tillgodoses. Bland annat på basis av förarbetet är 
det ändå klart att de bestämmelser som gäller språkliga rättigheter har betydelse 
för ordnandet av skol- och andra bildningsförhållanden. Enligt 22 § i grundlagen 
är den som brukar offentlig makt skyldig att övervaka att grundrättigheter och 
mänskliga rättigheter tryggas.

En entydig nivå för undervisningen och kunskapen i nationalspråken har inte 
defi nierats i grundlagen. Den långvariga försämringen speciellt av kunskaperna 
i svenska inom skol- och bildningsväsende leder till brott mot grundlagen. 
Stadgarna förutsätter att den offentliga makten aktivt arbetar för att trygga de 
grundlagsenliga rättigheterna.

Barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läropliktiga ska enligt lagen 
om grundläggande utbildning delta i den grundläggande utbildning som ordnas 
eller annars förvärva kunskaper som motsvarar den grundläggande utbildningens 
lärokurs. I och med att i praktiken alla läropliktiga deltar i den grundläggande 
utbildningen, når utbildningen alla barn och ungdomar. Målsättningen med 
den grundläggande utbildningen är att ge barnen en grund för en omfattande 
allmänbildning. Att undervisningen i fi nska och svenska språket ordnas som en 
del av den grundläggande utbildningen tryggar fi nskans och svenskans ställning 
som nationalspråk. Varje elev i den grundläggande utbildningen studerar under 
utbildningens gång det andra inhemska språket i sådan mån att hon eller han kan 
anses uppnå de språkkunskaper som hör till allmänbildningen och få den kulturella 
kännedom som är förknippad med kunskaperna även i det språk som lärs ut som 
andra inhemska språk. Befrielse från studier i det andra inhemska språket kan 
enligt lagstiftningen om den grundläggande utbildningen beviljas endast enligt 
prövning från fall till fall med elevens handikapp eller sjukdom som grund eller 
om studier i det andra inhemska språket med tanke på omständigheterna och 
tidigare studier till någon del är orimliga. 

I gymnasiet och den yrkesinriktade grundutbildningen samt på universitet och 
yrkeshögskolor är studier i det andra inhemska språket som gemensamma 
studier för alla nödvändiga bland annat med tanke på de språkkunskapskrav 
som föreskrivits för tjänstemän. 
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Riksdagens grundlagsutskott har år 2004 i ett utlåtande (12/2004 rd) om regeringens 
proposition (RP 47/2004) gällande en ändring av strukturen på studentexamen 
tagit ställning till studentexamens struktur i relation till bestämmelserna om 
språkliga rättigheter i 17 § i grundlagen. Fastän studentexamens existens eller 
examens fi nstruktur eller frågan om på vilket sätt eller i vilken form examen 
avläggs saknar relevans med avseende på elevens språkliga grundläggande 
rättigheter, kan regleringen, enligt det nämnda utlåtandet, på sikt få konsekvenser 
för den rätt var och en enligt grundlagens 17 § 2 mom. har att använda sitt eget 
språk i domstol och hos andra myndigheter.

Enligt utskottet kan sådana effekter uppstå om en allt större skara gymnasieelever 
låter bli att avlägga provet i det andra inhemska språket i studentskrivningarna. Det 
här åter kan påverka de gymnasieutbildades kvalifi kationer när det exempelvis 
gäller att uppfylla det lagfästa kravet på språkkunskaper för tjänstemän. På grund 
av de här omständigheterna anser utskottet i sitt utlåtande att det är viktigt att 
statsrådet följer hur undervisningen på och studierna i de nationella språken 
utvecklas såväl kvantitativt som kvalitativt och vid behov vidtar åtgärder för att 
tillgodose de grundlagsfästa språkliga rättigheterna.  

Speciellt den ovan beskrivna utvecklingen under de senaste åren i fråga om 
undervisningen i svenska språket, inlärningen och det antal som valt bort provet 
i det andra inhemska språket i studentexamen samt grundlagsutskottets uttalande 
gör det klart att det med tanke på tryggandet av de språkliga rättigheterna behövs 
åtgärder för att förbättra kunskaperna i svenska språket som andra inhemska språk. 
Åtgärderna behövs på alla utbildningsstadier med start från förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen. Med hjälp av åtgärderna ska man kunna 
vända utvecklingen i synnerhet när det gäller kunskaperna i svenska i en klart 
positiv riktning och därmed trygga  de språkliga rättigheter som nämns grundlagen 
17 §.
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6.  Åtgärdsförslag

 

För att förbättra färdigheterna i svenska språket, när svenska undervisas som 
andra inhemska språk, föreslås följande åtgärder, som

 – ökar elevernas möjligheter att studera det andra inhemska språket
 – höjer färdighetsnivån
 – påverkar attityderna till studier i det andra inhemska språket.

Utgångspunkten i förslagen är det timantal som i nuläget används för 
undervisningen. Åtgärderna presenteras mer detaljerat nedan:

6.1  Åtgärder för den grundläggande utbildningen

Undervisning i A1-språket

Undervisningen i A1-språket tidigareläggs och påbörjas på andra klassen (för 
närvarande i allmänhet på tredje klassen). Det andra inhemska språket bör alltid 
ingå i utbildningsanordnarens utbud av A1-språk. Utöver det andra inhemska 
språket kan utbildningsanordnaren erbjuda ett eller fl era främmande språk. A1-
språket studeras minst två årsveckotimmar från och med andra klassen. 

Undervisning i A2-språket

Det andra inhemska språket bör alltid ingå i utbildningsanordnarens utbud av 
A2-språk. Undervisning i A2-språket kan påbörjas på fjärde klassen. 

Undervisning i B1-språket

Om eleven inte valt det andra inhemska språket som A-språk, bör hon eller 
han studera det som B1-språk. Det föreslås att undervisningen i B1-språket 
tidigareläggs med ett år så att den börjar på sjätte klassen. Trots att förändringen 
är synnerligen liten, kan man bedöma att den kommer att ha en betydelse med 
tanke på elevernas attityder. De yngre eleverna förhåller sig i allmänhet positivare 
till att studera språk än de elever i de övre årskurserna som i de besvärligaste 
tonåren oftast också bytt skola.

Timantalet i språket på den sjätte klassen är minst en årsveckotimme. Samtidigt 
föreslås att timantalet för B1-språket minskas med en årsveckotimme på årskurserna 
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7−9. Det sammanlagda antalet årsveckotimmar är därmed oförändrat, dvs. sex 
årsveckotimmar. Tidigareläggandet av undervisningen kunde på ett positivt sätt 
inverka på inlärningsresultaten i det svenska språket. 

Avsikten är att de ovan nämnda förslagen om att tidigarelägga språkundervisningen 
ska genomföras enligt det antal årsveckotimmar som ingår i timfördelningen från 
år 2004. Eftersom timantalet förblir det samma, förblir även kriterierna för goda 
kunskaper för vitsordet 8 de samma. Eftersom nivån på färdigheterna i det svenska 
språket i huvudsak är anspråkslösa då eleverna går ut grundskolan och de uppsatta 
målsättningarna inte har nåtts till alla delar, måste man i Utbildningsstyrelsens 
läroplansarbete med att förnya timfördelningen noggrant överväga att ändra 
målsättningarna och innehållet i undervisningen i en mer kommunikativ riktning. 

För att kunna följa upp hur eleverna i fråga om det andra inhemska språket uppnår 
den i läroplansgrunderna angivna målnivån för slutskedet av den grundläggande 
utbildningen utarbetas de nuvarande kriterierna för goda kunskaper (vitsordet 8) 
även för de två nya årsklasserna. 

Skyldigheten att påbörja språkundervisning

Det föreslås att en utbildningsanordnare ska vara skyldig att påbörja undervisning 
i ett språk, om minst 10 elever hos samma utbildningsanordnare har valt språket 
i fråga. Förslaget förutsätter att lagen om grundläggande utbildning ändras.

Skolgångsstrategi för tvåspråkiga barn

Som skolgångsstrategi för tvåspråkiga barn rekommenderas att de som ordnar 
grundläggande utbildning utarbetar strategier för hur s.k. tvåspråkiga elever 
kan erbjudas möjlighet att söka sig till en skola också över språkgränsen. Med 
tvåspråkiga elever menas i detta sammanhang elever som har sådana kunskaper 
i skolans undervisningsspråk att de kan välja skola oberoende av om deras 
registrerade modersmål är svenska eller fi nska. Utbildningsanordnare bör 
informera alla målsmän till tvåspråkiga elever om möjligheterna att söka sig till 
en skola oberoende av registrerad språktillhörighet. 

6.2  Åtgärder för gymnasiet
De förslag som gäller den grundläggande utbildningen förbättrar även utgångsläget 
för studier i gymnasiet. De studerande ska i högre grad än i nuläget uppmuntras att 
välja även fördjupade och tillämpade kurser i det svenska språket samt att avlägga 
provet i det andra inhemska språket i studentexamen. Goda kunskaper i det 
andra inhemska språket på avgångsbetyget och i studentexamen borde beaktas 
bättre än i nuläget i högskolornas studenturval. Den muntliga språkfärdigheten 
främjas med hjälp av den nationella provbank för muntlig språkfärdighet som 
togs i bruk den 1 november 2010. Ett separat intyg över muntlig språkfärdighet 
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ges som bilaga till avgångsbetyget. Det föreslås att lärarnas fortbildning inriktas 
på undervisning i och bedömning av den muntliga språkfärdigheten. 

Det föreslås att man i timfördelningen för gymnasiet tar in en sådan lärokurs i 
det andra inhemska språket som börjar i gymnasiet. Invandrare och studerande 
som inte tidigare studerat det andra inhemska språket kunde studera enligt denna 
lärokurs.

Det föreslås att det i studentexamen tas in ett separat prov som grundar sig på 
lärokursen i modersmålsinriktad fi nska. Ungefär en tredjedel av de studerande i 
svenskspråkiga gymnasier studerar enligt lärokursen i modersmålsinriktad fi nska, 
och de deltar i dagens läge i provet för den långa lärokursen. 

6.3  Åtgärder för den yrkesinriktade utbildningen
Förslagen som gäller den grundläggande utbildningen förbättrar även 
utgångsläget för studier inom den yrkesinriktade utbildningen. Studerande som 
inte uppnått den för den grundläggande utbildningen uppställda färdighetsnivån 
bör ges möjlighet att repetera och uppdatera vissa moment för att förbättra sin 
språkkunskap, vilket är svårt i den nuvarande undervisningen inom ramen för 
den tid som står till buds. Språkundervisningen bör utvecklas i enlighet med 
kraven för olika utbildningsområden och de studerande bör ges en klarare bild 
av den språkkunskap som behövs i arbetslivet. 

6.4  Åtgärder för yrkeshögskolor och universitet
De förslag som gäller den grundläggande utbildningen och andra stadiet förbättrar 
utgångsläget för studier på yrkeshögskolor och universitet. De här förslagen 
leder dock till resultat först på lång sikt. Yrkeshögskolor och universitet behöver 
därför under de närmaste åren tilläggsresurser för att förbättra de studerandes 
utgångsnivå och för att genomföra själva studierna, eftersom en växande grupp 
av dem som studerar på yrkeshögskolor och universitet nuförtiden har svårigheter 
att uppnå den uppställda kunskapsnivån för det andra inhemska språket. 

6.5  Åtgärder för vuxenutbildning
Lagstiftningen om allmänna språkexamina bör ändras så att språkexamina även 
kan avläggas utomlands. I samband med beredningen av lagstiftningen utreds var 
man lämpligen ska kunna avlägga dessa examina utomlands.

6.6  Åtgärder för information och påverkan av attityder
Man bör på alla utbildningsstadier öka medvetenheten om de språkkunskapskrav 
som förutsätts för tjänster inom den offentliga förvaltningen. En målgrupp är de 
som reser utomlands för att avlägga högskoleexamen. De borde redan i god 
tid innan de reser utomlands få information om att de utmärkta kunskaper i 
modersmålet, och i många fall även kunskaper i det andra inhemska språket, 
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som krävs för tjänster inom den offentliga förvaltningen ofta förblir opåvisade för 
deras del. 

Attityderna och motivationen är av avgörande betydelse för språkinlärningen. 
Inställningen till det andra inhemska språket och studier i det påverkas av de 
allmänt förekommande attityderna i samhället. Skolor och läroinrättningar kan 
påverka saken genom att använda aktuellt läromaterial och didaktiska lösningar 
och genom att skapa olika samarbetsprojekt över språkgränserna inom landet 
och samarbetsprojekt även med skolor och läroinrättningar i Sverige. 

En central faktor i språkundervisningen är att eleverna i ett tidigt skede får en positiv 
upplevelse av och förståelse för språket. Studier i det andra inhemska språket 
kan främjas bl.a. genom muntlig framställning, brevvänner, samarbetspartners, 
vänskolor och språk- och kulturmöten samt genom vistelser i svensk- eller 
fi nskspråkiga miljöer. Läroinrättningar och elever bör även i fortsättningen 
uppmuntras att knyta kontakter med vänskolor på det svenska/fi nska språket 
både via direkt umgänge och med hjälp av nätverk samt genom att integrera det 
svenska/fi nska språket i studierna inom andra ämnen. Även i framtiden bör man 
trygga möjligheten att stödja den här typen av verksamhet med statsbidrag för 
internationell verksamhet.

Läromaterialen för det fi nska språket bör utvecklas på alla utbildningsområden så 
att de bättre tar hänsyn till de studerandes språkliga bakgrund. Likaså bör även 
läromaterialen för A-svenska för de fi nskspråkiga läroinrättningarna utvecklas så 
att de är aktuella och motiverande.

Kontakterna mellan lärare i det andra inhemska språket på olika stadier bör utökas, 
särskilt med högskolornas språkcenter. Även kontakterna mellan gymnasielärare 
och lärare inom den yrkesinriktade utbildningen bör förbättras så att det blir 
lättare att bilda en överskådlig och levande uppfattning om språkanvändningen 
inom olika livs- och yrkesområden. 

Språkundervisningens målsättningar och metoder bör stödjas med utvecklingsprojekt 
för undervisningen i det svenska och fi nska språket samt för ämnesdidaktik. 
Utvecklingen av didaktiken grundar sig på modern språkundervisningsteori, som 
fäster uppmärksamhet vid elevens inlärning, språkmiljön, media, växelverkan, de 
för språket uppsatta målsättningarna och elevens utveckling. 

Som exempel på den här typen av utvecklingsprojekt kan man nämna det s.k. 
TOKI-projektet, vars målsättning är att öka intresset för det andra inhemska 
språket, samt Språktivoli-projektet, med vilket man vill uppmuntra de studerande 
att välja nya språk (www.oph.fi ). Som gott exempel fungerar Hanaholmens 
kulturcentrums Svenska nu-projekt. Sådana projekt förutsätter att det även i 
fortsättningen ges resurser för riksomfattande utveckling av undervisningen i det 
andra inhemska språket.
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Utbildningsanordnarna samt skolor och läroinrättningar kan samarbeta med aktörer 
inom den tredje sektorn, såsom Pohjola-Norden, Hanaholmens kulturcentrum 
och internationella utbytesorganisationer, till exempel Centret för internationell 
mobilitet och internationellt samarbete, CIMO. Även lärarna ska garanteras en 
möjlighet att förbättra sina språkkunskaper genom vistelse och studier i autentisk 
språkmiljö samt genom fortbildning som ordnas i Finland. 

6.7  Åtgärdernas effekter
Fast man föreslagit att minimiantalet årsveckotimmar för språkundervisningen 
i den grundläggande utbildningen ska behållas på samma nivå som tidigare, 
kan helhetskostnaderna för språkundervisningen ändå stiga något. Förslagen 
kan leda till att antalet undervisningsgrupper ökar, eftersom det bildas 
fl er undervisningsgrupper i A1- och B1-språken än i nuläget på grund av 
tidigareläggandet av språkundervisningen i grundskolan och för att den föreslagna 
skyldigheten att inleda undervisning i A2- och B2-språk med tio elever också 
ökar antalet undervisningsgrupper. De extra kostnaderna beror på valen av A1- 
och A2-språk. Kostnadseffekterna har utvärderats i timfördelningsarbetsgruppens 
förslag (Den grundläggande utbildningen 2020) och i de ytterligare utredningar 
som utarbetats utifrån det. 

Grunderna för läroplanen bör ändras så att de beaktar tidigareläggandet av 
undervisningen. I grunderna för gymnasiets läroplan lägger man till den lärokurs 
för det andra inhemska språket som börjar i gymnasiet. För studentexamen 
utarbetas ett prov i modersmålsinriktad fi nska. Alla dessa förslag förorsakar 
kostnader i någon mån. 

För att trygga en högklassig undervisning är det viktigt att ämneslärarna redan 
på sjätte klassen kan undervisa i svenska som B1-språk. Det bedöms att antalet 
undervisningsgrupper kommer att öka, och då växer även behovet av lärare. 
Tidigareläggandet av undervisningen i det andra inhemska språket ökar behovet 
av ämneslärare eller alternativt behovet av klasslärare som är specialiserade på 
undervisning i det andra inhemska språket. Med hjälp av fortbildning bör man 
sträva efter att garantera att de lärare i svenska som innehar läraruppgifter är 
tillräckligt kunniga i tidig språkundervisning. 

För att garantera en kommunikativ undervisning bör man särskilt fästa 
uppmärksamhet vid lärarutbildningen och läromaterialets innehåll. Av de anslag 
som riktats till lärarfortbildning bör man under de följande tre åren reservera 
ett anslag för att utveckla undervisningen i muntlig språkfärdighet och för att 
behandla temat om elevernas motivation, vilket man gjort under de senaste två 
åren för att stödja lärare i svenska i gymnasiet.
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Svenska nu-projektet ordnar för tillfället många olika slag av gratis verksamhet 
för skolor och läroanstalter. Genom att anvisa resurser bör man se till att dessa 
aktiviteter kan fortsätta även i framtiden. 
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Bilagor

Bilaga 1

Ordlista för nationalspråksutredningen 

Språkstudiernas omfattning inom  den 
grundläggande utbildningen och gymnasiet

A-språk  – lång lärokurs

B-språk  – medellång lärokurs

 

A1-språk  – ett gemensamt språk som inleds på lågstadiet senast i 
åk 3

A2-språk  – ett valbart språk som inleds på lågstadiet senast i åk 5

B1-språk  – ett gemensamt språk som inleds på högstadiet i åk 7
 – om eleven inte har börjat det andra inhemska språket 

på lågstadiet inleds de obligatoriska studierna senast 
som B1-språk

B2-språk  – ett valbart språk som inleds på högstadiet, i regel i åk 8

B3-språk  – ett valbart språk som inleds i gymnasiet

Språkundervisningens nivå enligt den 
europeiska nivåskalan för bedömning av 
språkfärdighet

(Eurooppalainen viitekehys 2003, se också 
bilaga 2)

Kort beskrivning av språkfärdighetsnivån

A1 (A1.1-A1.2) Begränsad kommunikation i de mest bekanta situationerna

A2 (A2.1-A2.2) Grundförutsättningar för direkt socialt umgänge samt kort 
redogörelse

B1(B1.1-B1.2) Att reda sig i vardagslivet

B2(B2.1-B2.2) Att klara sig i regelbundet umgänge med infödda

C1-C2 Att klara sig i många olika slag av krävande 
språkbrukssituationer
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Övrigt

Årsveckotimme  – i timfördelningen anges minimitiden som reserveras för ett läroämne i 
årsveckotimmar

 – en årsveckotimme motsvarar 38 undervisnigstimmar
 – t.ex. om antalet undervisningstimmar anges vara 16 årsveckotimmar, används 

således för undervisningen 16 x 38 timmar, dvs. sammanlagt 608 timmar under 
den grundläggande utbildningen

Årskurs  – med årskurs avser man hela gruppen elever som är förstaklassare, andraklassare 
osv.

 – utbildningens nivå i förhållande till läroplansgrunder

Studiepoäng  – en inom Europeiska unionen utarbetad standard för dimensionering av studierna
 – studiepoäng är ett mått som används för att dimensionera högskoleexamina och 

andra studier
 – med en studiepoäng avses den uppskattade arbetsmängd på 27 timmar som krävs 

för att uppnå målet med studierna
 – 60 studiepoäng motsvarar ett års studier på heltid

Studievecka  – studievecka är ett mått som används för att dimensionera högskoleexamina och 
andra studier

 – med en studievecka avses den uppskattade arbetsmängd på 40 timmar som krävs 
för att uppnå målet med studierna

 – 40 studieveckor motsvarar ett års studier på heltid
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Bilaga 2

Bedömning av kunskaperna i svenska/fi nska med hjälp av beskrivningen av 
färdighetsnivåer i den europeiska referensramen.

A1 Förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och fraser på grundnivå vilkas mål är att 
tillfredsställa enkla, konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra. Kan svara på frågor om sig 
själv och ställa motsvarande frågor till andra, till exempel var de bor, vem de känner och vad de har. 
Kan föra enkla samtal om samtalspartnern talar långsamt och klart och är beredd att hjälpa.

A2 Förstår meningar och ofta använda uttryck som har att göra med de vanligaste vardagsbehoven: 
den väsentliga informationen om en själv och ens familj, uppköp, lokal information, arbete. Kan 
kommunicera i enkla och rutinmässiga uppgifter som förutsätter enkelt informationsutbyte om 
bekanta, alldagliga frågor. Kan enkelt beskriva sin egen bakgrund, sin närmiljö och sina omedelbara 
behov.

B1 Förstår huvudpunkterna i klara allmänspråkliga meddelanden som ofta förekommer t.ex. i arbetet, i 
skolan och på fritiden. Klarar av de flesta situationer vid resa i de områden där målspråket talas. Kan 
producera enkel, konsekvent text om ämnen som är bekanta eller som man själv är intresserad av. 
Kan beskriva erfarenheter och händelser, drömmar, förhoppningar och målsättningar. Kan motivera 
och förklara åsikter och planer i korthet.

B2 Förstår de ledande tankarna i komplexa texter om konkreta och abstrakta teman, också texter på 
sitt eget specialområde. Kommunikationen är så flytande och spontan att personen i fråga klarar 
av regelbunden interaktion med infödda talare utan att detta kräver ansträngningar från någondera 
parten. Kan producera klar, detaljerad text om mycket olika teman, framföra sin åsikt om en aktuell 
fråga och förklara fördelarna och nackdelarna mellan olika alternativ.

C1 Förstår olika typer av krävande, långa texter och identifierar dolda betydelser. Kan framföra sina 
tankar flytande och spontant utan märkbara svårigheter att hitta uttryck. Använder språket smidigt 
och effektivt för såväl sociala som studie- och yrkesmässiga ändamål. Kan producera klar, bra 
uppbyggd och detaljerad text om komplicerade teman. Kan disponera text och främja dess kohesion 
till exempel genom att använda bindeord.

C2 Förstår vanligen allt slags talat och skrivet språk utan svårigheter. Kan kombinera information från 
olika muntliga och skriftliga källor och skapa en innehållsmässigt enhetlig presentation på basis av 
motiveringarna och redogörelserna i källorna. Kan uttrycka sina tankar spontant, mycket flytande och 
precist. Kan skilja på betydelseskiftningar också i komplicerade situationer. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4
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Bilaga 5 
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Bilaga 6



Bilaga 7

SPRÅKTRAPPA

A1 – obligatoriskt/andra inhemska eller främmande språk
A2 – frivilligt språk
B1 – obligatoriskt/andra inhemska

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Ny 2004

 

Förberedande
språkinlärning 
i åk 1.

   

 

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1  

2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 16 vt (16 vt)

 

A2 A2 A2 A2 A2 A2  

2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 2 vt 12 vt (12 vt)

 

B1 B1 B1 B1

1 vt 1 vt 2 vt 2 vt 6 vt (6 vt)
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