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Ämnesval 2020
Ämnesval bland elever i grundskolan

Andelen som läser engelska fortsatte att öka i grundskolans
lågstadium
Enligt Statistikcentralen ökade andelen elever som läser engelska i årskurserna 1–6 år 2020
jämfört med året innan. Av eleverna i årskurserna 1–6 läste 93 procent engelska. Andelen som
läste engelska i årskurserna 1–6 ökade med 10 procentenheter jämfört med året innan. Av
eleverna i årskurserna 7–9 läste nästan alla engelska. I årskurserna 7–9 ökade andelen som
läser spanska och tyska, medan andelen som läser franska och ryska var nästan oförändrad.
Språkstudier i årskurserna 7–9 i grundskolan 2008–2020, %-andel
av eleverna

Uppgifterna om studier i spanska fr.o.m. år 2011

Uppgifterna om ämnesval framställdes för första gången huvudsakligen på basis av Utbildningsstyrelsens
informationsresurs KOSKI. På grund av ändringen i datainsamlingen baserar sig uppgifterna för läsåret
2020/2021 på de språkstudier som eleverna inom den grundläggande utbildningen genomfört före utgången
av läsåret, medan man i datainsamlingen tidigare frågade efter elevernas språkval på hösten. Uppgifterna
om språkval inom den grundläggande utbildningen för vuxna baserar sig år 2020 på de språkstudier som
genomförts av dem som slutfört grundläggande utbildning för vuxna.

Helsingfors 14.10.2021

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

Totalt 18 procent av eleverna i årskurserna 1–6 och 92 procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste svenska
som ett annat språk än modersmål. Tio procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste tyska och 5 procent
franska, huvudsakligen som frivilligt eller valfritt främmande språk. Av dem som slutfört lärokursen inom
grundläggande utbildning för vuxna studerade 98 procent engelska.
Antalet elever som slutfört årskurserna 1–6 uppgick till totalt 364 461, av vilka 186 424 var pojkar och
178 037 flickor. Antalet elever som slutfört årskurserna 7–9 uppgick till totalt 179 635, av vilka 91 969
var pojkar och 87 666 flickor. Antalet som slutfört grundläggande utbildning för vuxna uppgick till 1 299.
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