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1. Presentation av helhetsutredningen och centrala
åtgärdsförslag för den svenskspråkiga utbildningen - i 
stora drag

2. Läget gällande resultat i läsning enligt olika mätningar

3. Läsning och individens kognitiva utveckling över lag

4. Betydelsen av satsningar på det kunskapsrelaterade
språket svenska

5. Åtgärdsförslag gällande undervisningsspråket inom
den svenskspråkiga utbildningen

Upplägg
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Sanna Marins regeringsprogram 2019

3.7 Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Mål 1

Utbildnings- och kunskapsnivån ska höjas på alla utbildningsstadier, 

skillnaderna i lärande ska minska och den utbildningsmässiga jämlikheten ska 

öka

Metod 2

Den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov 

(från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen) ska utredas på ett 

övergripande sätt och ett långsiktigt åtgärdsprogram utarbetas i syfte att trygga 

jämlikheten.

Bakgrund
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1. Behovet av en helhetsbild av den

svenskspråkiga utbildningen

2. Undervisnings- och kulturministeriet 

tillsatte den 19.12.2019 FM Gun Oker-

Blom för att utreda den svenskspråkiga 

utbildningen som helhet, från 

småbarnspedagogiken till och med tredje 

stadiet. 

3. Undervisnings- och kulturministeriet 

tillsatte i januari 2020 en referensgrupp 

som stöd för utredaren.

4. Slutrapporten med åtgärdsförslag

överlämnades 11.3. 2021. 

Bakgrund
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• Den svenskspråkiga

utbildningsvägen har granskats i 

ett helhetsperspektiv – både ur

individens och samhällets

synvinkel

Utgångspunkt för utredningen
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Vilka aspekter framstod som mest

betydande under 

utredningsprocessen?  



• Kvalitetsaspekter- attraktiviteten

• Tillgång till data och forskningsresultat

• Den svenska utbildningsvägen bildar en 

egen helhet, ett ” svenskt

utbildningssystem”  där alla delar

påverkar varandra

Tre centrala perspektiv
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• Kvalitetsfrågan

• Hindren

• Evidensbehoven

• Utmaningarna

• Utvecklingsbehoven

Skolspråket,undervisningsspråket och

läskunnigheten är starkt kopplade till:
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• Skolundervisningen och den språkliga grund som läggs i 
skolan är avgörande för individens lärande livet igenom och
den svenska skolan är en kulturskola; den förmedlar och
skapar kultur på svenska i Finland

• Den svenska skolan i Finland är sedan flera decennier en 
skola för flerspråkiga barn och unga: numera är ca 50 % av 
eleverna från flerspråkiga hem

• Lärarna i de svenska skolorna i Finland har sedan decennier
haft en speciell utmaning i att stödja alla elevers
skolspråksutveckling, oberoende av språklig bakgrund. 

• De regionala skillnaderna är betydande på flera punkter

Den svenska utbildningens särdrag
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• Enspråkigt svenska

• Dialekt-standardspråk

• Balanserat svensk- finskt tvåspråkiga

• Tvåspråkiga miljöer där svenskan eller finskan är i majoritet

• Svenska språköar på helfinska orter

• Svenska familjer på helfinska orter

• Flerspråkiga miljöer med andra språk vid sidan om svenska
och finska

•

Språkmiljöer i Svenskfinland
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Översikt över språkbakgrunden:  Barn i svenskspråkig

småbarnspedagogik 2019 . Källa: Sydkustens

landskapsförbund
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Språkbakgrunden: Elever i årskurs 1-6 i svenskspråkiga skolor

2013. Källa: Utbildningsstyrelsen
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•

• Andelen elever i årskurserna 1-6 och i småbarnspedagogik
med flera hemspråk är redan uppe i 50% 

• Svenska språket har ett allt snävare utrymme i det
finländska samhället

• Skolornas språkmiljöer varierar mycket regionalt sett i 
Svenskfinland och därför kan språkmiljön i ett klassrum
skilja sig mycket från en annan

• Läsandet minskar (internationellt sett) och därmed
djupbearbetningen av texter och en djupare förståelse av 
olika fenomen (Dehaene 2020) 

Läget gällande barns och elevers

språkbakgrund och språkstimulans
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Trenden gällande läskunnighet bland 

svenskspråkiga barn och unga i 

Finland?  



Läsning, skolspråk och kön
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Resultatutveckling i läsning / PISA

Finlands internationella placeringar i läsning: 1, 1, 2, 3, 6, 4, 7
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Regionala skillnader i läsning / svenskspråkiga

skolor 2009 och 2012
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Läsning och antalet böcker / hela Finland
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Läsning och antalet böcker / språkgrupper (PISA 

2018)
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Vad mäts i PIRLS?

Olika förståelseprocesser och kunskaper:

– Söka explicit uttryckt information

– Dra enkla slutsatser

– Tolka och integrera idéer och information

– Granska och värdera innehåll och textelement

Två olika slags texter används

– Skönlitterära texter <-> en litterär upplevelse

– Sakprosatexter <-> att inhämta och använda 

information

• Löpande och icke-löpande

Ordkedjetest (i några länder, inte i Finland)



PIRLS: skillnaden mellan svensk- och

finskspråkiga elever är inte signifikant

Medelvärden PIRLS 2016:  561 (svenska) vs 566 (finska)

• Bara n=181 svenskspråkiga elever deltog (3,7% av 

samplet)

PIRLS 2011: 558 (svenska) vs 569 (finska)

• n=170 svenskspråkiga, n=4468 finskspråkiga

• Ingen signifikant skillnad



Om djupläsning, digital litteracitet och lärande i 
rapporten ”21st Century Readers- Developing Literacy
Skills in a Digital World”, OECD 2021:

• Endast 47% av 15-åringarna som deltog i PISA 2018 
kunde skilja mellan fakta och åsikter i olika texter

• När elever kan läsa långa texter (100 sidor eller mer) 
utvecklas deras lärande

• Viktigt att inse läsandets betydelse som grund för allt
lärande och att både natruvetenskap och humaniora
är viktiga

Aktuell analys av de senaste PISA-

resultaten (OECD)
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Varför är det viktigt att satsa

på läskunnighet och

språkpedagogik?



• ”Språket är ett av våra viktigaste kreativa 

instrument. Det är inte det enda, men kanske det 

första. Samtidigt med språkutvecklingen och delvis 

med hjälp av den bygger spädbarnet sin värld. 

• Ordkombinationer kan leda till krig och revolutioner, 

de kan kasta omkull världsbilder, störta människor i 

sorg eller lyfta upp dem ur ett inre helvete....

Georg Klein om Språk, lärande och

kreativitet
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....I likhet med alla perfekta spermier som bär 

människans hela underbara arvsmassa i sitt lilla 

huvud men slösas bort trillionfaldigt innan en enda 

lyckad befruktning sker, är orden det dyrbaraste och 

mest oumbärliga av alla våra instrument.”

Georg Klein, prof i tumörbiologi, i förordet till antologin Kreativitet och 

flow, Brombergs Bokförlag 1990

Georg Klein om Språk, lärande och

kreativitet
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• Till exempel detta om betydelsen av att lära sig läsa
som barn: 

• ”..Enriching the environment of a young child helps her
build a better brain. For instance, in children who are
read bedtime stories every evening, the brain circuits for 
spoken language are stronger than in other toddlers- and 
the strengthened cortical pathways are precisely those
that will later allow them to understand texts and 
formulate complex thoughts.” 

Stanislas Dehaene, ”How We Learn. The New Science of 
Education and the Brain”. Penguin, 2020.

Vad säger hjärnforskningen?

18.5.202128 |



• Modern hjärnforskning har kunnat konstatera bl.a. 

att läsning (berättelser) som ger starka 

upplevelser kan förändra hjärnan på ett 

varaktigt sätt. Hos försökspersoner som läste en 

spänningsroman påverkades områdena för 

känseln och motorik i hjärnbarkens centralfåra. 

Och sagor och berättelser – det narrativa –

utvecklar bevisligen minnesfunktionen i hjärnan. 

• (Ingvar & Eldh, Hjärnkoll på skolan, 2014).

Vad säger hjärnforskningen? 
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• Den som från början av sin utbildningsväg

fått lära sig att både i tal och skrift i många

olika medier fått öva sig i att uttrycka sig väl

och säga sin åsikt kommer i framtiden att på

allvar kunna vara delaktig och aktiv i det

demokratiska samhället.

Betydelsen av språkpedagogik
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• Alla svensk- och flerspråkiga barn och unga behöver
mycket stöd för att utveckla sitt skolspråk då svenskan i 
Finland har ett allt snävare utrymme i samhället.

• Den språkliga stimulansen på modersmålet är ofta
begränsad till vardagsspråket, och läsning är inte alltid
är en del av barns och ungas vardag.

• En god språkkunskap behövs för att man som elev skall
kunna ta till sig och bearbeta information, och lära sig
nytt.  Det gäller alla lektioner och alla läroämnen och
kurser och alla aktörer som påverkar skola och
utbildning!

Varför behövs det extra satsningar på

skolspråket svenska? 
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Den svenska utbildningens grundpelare och
aktörer



Utdrag ur kapitel 10 i rapporten: 

”Det är varje barns rätt, oberoende av språklig, kulturell

eller social bakgrund, att få möjlighet att utveckla ett 

starkt skolspråk, dvs ett kunskapsrelaterat språk”. 

” Ett absolut centralt uppdrag för det svenskspråkiga

utbildningssystemet, från småbarnspedagogik till och

med tredje stadiet, är alltså att utveckla barnens och de 

ungas kunskapsrelaterade svenska språk.”

Behov av modeller för språklig medvetenhet inom

den svenskspråkiga utbildningen
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Rapporten innehåller 62 

åtgärdsförslag – de mest centrala är:  



• Att UKM tar ansvar för att alla centrala

utredningar och lägesanalyser på nationell –

och internationell – nivå också beaktar och

analyserar läget inom svenskspråkig

utbildning

• Att det inrättas en särskild befattning på UKM 

med helhetsansvar för svenskspråkig

utbildning

Centrala åtgärdsförslag 1
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• Att UKM tillsätter ett svenskspråkigt forum för 

forskningssamarbete i syfte att kartlägga behov

av forskning om och för den svenskspråkiga

utbildningen i Finland

• Att UKM ansvarar för en kontinuerlig uppföljning

av läget, behov av expertutbildning på svenska

och de specifika utvecklingsbehoven inom

svenskspråkig utbildning

Centrala åtgärdsförslag 2
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• Att undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med

åtgärdsförslagen i kapitlen fem, sex, nio och tio ger

resurser för

– projekt och åtgärder som utvecklar

undervisningsspråket svenska på alla stadier

– projekt som stödjer finskundervisningen och

integrations- och utbildningsstigarna på svenska

– ett projekt som tar fram en ny forskningsbaserad

helhetslösning för att säkra tillgången på

högklassiga svenskspråkiga lärresurser

Centrala åtgärdsförslag 3
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Åtgärdsförslag gällande skolspråket/det

akademiska språket finns i kapitlen 4, 5, 

6, 10 och 11. 

I det följande några exempel: 

Specifika åtgärdsförslag som gäller

språket
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• Att det görs omfattande specialsatsningar, både 

statligt och lokalt, inom svenskspråkig 

småbarnspedagogik, i syfte att med mångsidiga 

språkpedagogiska arbetssätt som skapar 

nyfikenhet för språk, läsande och kommunikation, 

och genom kompetensutveckling för personalen, 

effektivt stödja barnens språkutveckling under den 

centrala språkutvecklingsfasen mellan 2 och 6 år (Kap 

6) 

Åtgärdsförslag i rapporten - språket
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• Att UBS tilldelas resurser för ett leda ett omfattande 
samarbetsprojekt inom den svenskspråkiga 
grundläggande utbildningen, inom vilket man 
tillsammans med olika experter bland annat inom 
lärarutbildningarna, utarbetar skräddarsydda 
modeller  gällande litteracitet, anpassade för den 
svenskspråkiga utbildningen i Finland, för att 

• kunna ge samtliga elever, oberoende av språklig 
bakgrund, möjlighet att kontinuerligt stärka sina 
läskunskaper inom alla ämnesområden och utveckla 
sin språkliga kompetens som utgångspunkt för allt 
lärande (Kap 6) 

Åtgärdsförslag i rapporten - språket
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• Att man reserverar resurser för kontinuerliga 

systematiska satsningar på 

skolspråket/undervisningsspråket svenska, för att 

stärka och stimulera både en- och tvåspråkiga 

barns och elevers och studerandes språkliga och 

därmed kognitiva utveckling med särskilt fokus på 

behoven inom småbarnspedagogiken (Kap 10) 

Åtgärdsförslag i rapporten - språket

18.5.202141 |



• Att UKM vidtar åtgärder för att på alla stadier på 

kontinuerlig basis stödja undervisningsspråket 

svenska och för att synliggöra och stärka 

integrations- och utbildningsstigarna på svenska, i 

enlighet med de åtgärdsförslag som ingår i kapitlen 

sex, nio och tio.(kap 11) 

Åtgärdsförslag i rapporten - språket
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• Alla som utbildar sig i Finland, 

inklusive alla som går den svenska

utbildningsvägen, ska kunna nå sin

fulla potential och i framtiden kunna

lösa problem, fokusera, analysera, 

tänka kreativt, kommunicera och

samarbeta!

Centralt jämlikhetsmål
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• ”Mitt

språks

gränser är

min världs

gränser”

Ludwig 

Wittgenstein
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