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ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2016
Allmänbildande utbildning
Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk
Statens specialunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna åren 2017 och 2018
Bakgrund

Statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram syftar till att göra Finland till ett
land där man hela tiden vill lära sig någonting nytt. Målet är att höja
finländarnas kompetens- och utbildningsnivå, vilket stöder förnyelsen av det
finländska samhället och lika möjligheter. Genom spetsprojekt 1 inom
kompetens och utbildning moderniseras lärandemetoderna och lärmiljöerna så
att de kan svara på kommande utmaningar. Dessutom betonas den framtida
kompetensbasen. Genom åtgärder inom ramen för språkundervisningen
breddas Finlands språkreserv. Programmet Den nya grundskolan stöder
ibruktagandet av de nya läroplanerna och svarar på aktuella och framtida
behov inom den grundläggande utbildningen.
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
förutsätter att undervisningen förnyas och att utvecklingsarbetet genomförs i
samarbete. Genom att införa språkfostran och språkmedvetna arbetssätt i
skolans verksamhetskultur främjar man lärandet och kunnandet.
Utbildningsstyrelsen har fastställt de gällande grunderna för planen för
småbarnspedagogik 2016 och grunderna för förskoleundervisningens läroplan
2014. Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen bidrar till
kontinuiteten i fostran och utbildningen, där språkmedveten undervisning
främjar utvecklingen av barnets språkliga färdigheter och identiteter samt
förmågan att uppskatta språklig och kulturell mångfald. En språkstig som
börjar byggas upp redan i den småbarnspedagogiska verksamheten syftar
också till mera målinriktade språkstudier.
Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för att tidigarelägga,
utveckla och öka språkstudierna. Utvecklingsarbetet och verksamheten ska
grunda sig på gällande grunder för läroplanen för den grundläggande
utbildningen, planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens
läroplan.
Statsunderstöden riktas till anordnare av grundläggande utbildning. I projekt
som beviljas understöd kan också anordnare av småbarnspedagogik och
anordnare av förskoleundervisning ingå som parter. Projekten kan också
omfatta nätverk bestående av flera utbildningsanordnare, där en sökande
svarar för koordineringen av projektet. Utbildningsstyrelsen önskar särskilt att
regionala nätverk ansöker om understöd.
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Statsunderstöd beviljas för projekt, som tar fram verksamhetsmodeller för att
utnyttja barns förmåga att lära sig språk i ett tidigt skede. Understöd riktas
också till projekt som på ett fördomsfritt sätt söker nya lösningar och prövar
dem i praktiken. Syftet är att hitta verksamhetsmodeller för att motivera
eleverna, lära dem att uppskatta språk och engagera dem i att lära sig och
studera språk. Det är särskilt önskvärt att projektens syfte är att tidigarelägga,
utveckla och öka undervisningen i språk som studeras i mindre skala eller
mera sällan.
De lösningar som läggs fram ska främja en utveckling mot en mer
språkmedveten verksamhetskultur inom den grundläggande utbildningen,
småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Lösningarna ska också
omfatta förslag till hur utbildningsanordnarens språkprogram kan förnyas så
att det stöder mångsidiga språkstudier och språkinlärning under hela livet.
Till stöd för att genomföra spetsprojekthelheten i fråga ordnar
Utbildningsstyrelsen fortbildning i hur man kan tidigarelägga, utveckla och öka
språkundervisningen. Utöver projektkoordinerarna och lärare inom den
grundläggande utbildningen är också barnträdgårdslärare och övrig personal
inom småbarnspedagogik välkomna att delta i utbildningen.
Ansökan gäller verksamhet läsåret 2017–2018. Ansökan om anslag för det
därpå följande läsåret öppnar hösten 2017.
Understöd kan inte beviljas för språkbadsverksamhet till vilken det har riktats
separat statsunderstöd för språkbadsverksamhet.
Behörighet att söka
Understöd kan beviljas endast kommuner, samkommuner och privata
sammanslutningar med tillstånd att ordna grundläggande utbildning.
I fråga om småbarnspedagogik och förskoleundervisning kan understöd sökas
för samprojekt inom ett nätverk som anordnare av grundläggande utbildning,
småbarnspedagogik och förskoleundervisning bildar. Projektets huvudsökande
ska vara anordnare av grundläggande utbildning och lämna in nätverkets
gemensamma ansökan. Av ansökan ska framgå vilken roll varje
nätverksmedlem har i projektet.
Rättsgrund och andra styrdokument
Statsunderstödslagen (688/2001)
Strategiskt program för statsminister Juha Sipiläs regering 29.5.2015
Programmet Den nya grundskolan
Anslaget för statsunderstöd
Undervisnings- och kulturministeriet ställer ett anslag på 4,5 miljoner euro till
Utbildningsstyrelsens förfogande för försöket med språk inom ramen för
programmet Den nya grundskolan, som ingår i Spetsprojekt 1. En del av
anslaget används för statsunderstöd.
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Statsunderstödet lediganslås att sökas på det villkor att riksdagen godkänner
anslaget i statens budget.
Understöd kan beviljas för 95 procent av projektets totala kostnader. Målet är
att genom understödet göra det möjligt för så många utbildningsanordnare
som möjligt att delta.
Nödvändiga förutsättningar för att få understöd







Sökanden är behörig att söka.
Ansökan har lämnats in inom utsatt tid.
Sökanden har redogjort för användningen av tidigare beviljade understöd.
Syftet med användningen av understödet är förenligt med målen för
användningen av det.
Projektet eller verksamheten genomförs inom understödets användningstid.
Sökanden har inte beviljats statsunderstöd för samma utvecklingsobjekt 2015
eller 2016.

Allmänna mål
Målet är att de lärande och anordnarna av grundläggande utbildning,
småbarnspedagogik och förskoleundervisning ska kunna utnyttja de
möjligheter tidig språkinlärning ger på ett bättre och mer konsekvent sätt. De
lärande ska också uppmuntras att, oberoende av t.ex. socioekonomisk eller
etnisk bakgrund, kön eller ort, välja och studera språk utöver det minimiutbud
som fastställs i timfördelningen. Avsikten med åtgärderna är att bredda
Finlands språkreserv och samtidigt stödja såväl individens, skolans som
samhällets funktionsförmåga.
En förutsättning för att målen ska uppnås är projekten leder till att lärarna och
alla aktörer i skolorna och inom den småbarnspedagogiska verksamheten får
ökad kunskap om språkfostran och om hur tidig språkinlärning kan stödjas
och en mångspråkig, mångkulturell och gemenskapsbaserad verksamhetskultur
skapas. Projekten ska öka insikten om språkets betydelse som grund för allt
lärande och vikten av mångsidiga språkkunskaper med tanke på såväl
skolgång, fortsatta studier och arbetslivet som mångsidig kompetens och
delaktighet.
Genom fördomsfria försök och utvecklingsverksamhet tar man fram, testar
och genomför nya pedagogiska och organisatoriska verksamhetsmodeller.
Erfarenheterna och kunskapen som erhållits i projekten utnyttjas för att
utveckla särskilt tidigarelagda språkstudier.
Mål för den föreslagna projektverksamheten
Målet ska vara att ta fram regionala eller regionala modeller, verksamhetssätt
och nya strukturer för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen.
Undervisningen i de språk som nu erbjuds ska tidigareläggas och språkutbudet
ska breddas. Projekten ska söka metoder att säkerställa att studier i de språk
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som erbjuds av anordnaren och i skolans språkprogran inleds samt aktivera
språk eller lärokurser i språk som tidigare har undervisats på orten.
Genom verksamheten ska lärarna ges möjligheter att utveckla sin pedagogiska
kompetens i tidig språkinlärning och mångspråkighet.
De lärandes motivation att studera flera språk stärks och de engageras i
långsiktiga språkstudier.
Skolans verksamhetskultur utvecklas så att den gör det möjligt att använda
olika språk och språkfärdigheter på olika nivåer. Målet ska svara att hitta
lösningar som grundar sig på ett språkmedvetet tänkande och som främjar lika
möjligheter för eleverna att studera språk och viljan att kunna språk.
De lärande ska ges möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter på en egen
språkstig redan i den småbarnspedagogiska verksamheten och så att också
studierna på andra stadiet beaktas. De lärande ska inspireras och engageras i
språkstudier under hela livet och i mångspråkighet. Projektet ska ta fram
sammanhang där de språkkunskaper som har förvärvats i daghemmet,
förskolan, skolan och annanstans kan utnyttjas och utvecklas. Projektet ska ta
fasta på samarbete mellan olika aktörer inom fostringsgemenskaperna.
Tyngdpunkter










undervisning i ett A1- eller A2-språk som börjar i årskurs 1 eller 2, som
inleds så att undervisningen överskrider det minimantal veckotimmar som
anges i statsrådets förordning (422/2012) med 2 årsveckotimmar
övrig verksamhet inom språkinlärning eller språkundervisning inom
småbarnspedagogisk verksamhet, förskoleundervisning eller grundläggande
utbildning som syftar till att tidigarelägga språkstudier
lösningar som uppmuntrar till fördomsfria språkval och frivilliga eller valfria
lärokurser i språk som avläggs fram till slutskedet av den grundläggande
utbildningen
samarbete mellan olika läroämnen där mångsidiga språkkunskaper på olika
nivåer kan utnyttjas
undervisning som utgår från eleven, delaktighet och utveckling av
funktionella arbetssätt som motiverar alla typer av elever
lösningar för att koppla språkstudier till barns och ungas vardag och det
livslånga lärandet
en fostringsgemenskap (t.ex. vårdnadshavarna, personalen vid skolor och
daghem, den tredje sektorn) som förbinder sig att stödja tidigarelagda
språkstudier
lösningar som tar fram nya förfaranden och modeller för dem på lokal nivå
och i samarbete så att olika aktörers budskap om vikten av mångsidiga
språkkunskaper förtydligas och förmedlas till olika parter
språkstigar som skapas i den småbarnspedagogiska verksamheten eller
förskoleundervisningen och fortsätter till den grundläggande utbildningen,
med beaktande av kopplingen till utbildning på andra stadiet
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Urvalsgrunder





hur väl de allmänna målen för specialunderstödet samt projektens mål och
tyngdpunkter beaktas
hur innovativa försöken och utvecklingsverksamheten är
hur realistiskt och genomförbart utvecklingsprojektet är

Projekt som kan prioriteras
 projekt där verksamheten är inriktad också på andra språk än engelska och
det andra inhemska språket (finska eller svenska)
 projekt som strävar efter en mer bestående förändring i de lokala
verksamhetssätten och den etablerade praxisen
 samprojekt som genomförs av en eller flera anordnare av
småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning och
som har en regional koordinator
Sökanden ska också lägga fram planer för hur modellerna ska etableras och
hur långsiktiga språkstudier tryggas.
Ansökningshandlingar
Ansökan om understöd görs på en digital ansökningsblankett. Ansökan ska
göras i utbildningsanordnarens namn och ska godkännas av en person som
har namnteckningsrätt för utbildningsanordnaren. Detta meddelande och den
digitala ansökningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbserver på
adressen www.oph.fi/finansiering/statsunderstod
Ansökningstid

Ansökningsblankett: https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/68/?lang=sv
Ansökningstiden för statsunderstödet är 22.12.2016–13.2.2017.
Den digitala blanketten stängs den sista ansökningsdagen 13.2.2017 kl. 16.15.
Försenade ansökningar behandlas inte.
Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljande av understöd
senast 6.3.2017.

Statsunderstödets användningstid
Användningstiden börjar från och med stödbeslutets datum och slutar
31.7.2018.
Övrigt
Statsunderstöd beviljas utbildningsanordnare för kostnaderna för att planera,
genomföra och etablera verksamheten. Understöd kan också beviljas för
deltagande i fortbildning, information och annan pedagogisk utveckling som
anknyter till målen för projektet. Vid anskaffningar ska bestämmelserna om
konkurrensutsättning iakttas (lagen om offentlig upphandling).
Understödet kan inte användas för verksamhet, för vilken kan fås särskilt
statsunderstöd eller annan offentlig finansiering. Understödet kan inte heller
användas för att finansiera utbildningsanordnarens basverksamhet, befintlig
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verksamhet eller ett projekt, för vilket det redan har beviljats statsunderstöd
för samma tid. Understödet kan inte användas för utlandsresor eller
anskaffning av apparatur och program.
Utbildningsanordnaren eller alla utbildningsanordnare som deltar i
utvecklingsverksamheten deltar tillsammans i utvärderingen av
projektverksamhetens resultat och rapporterar om resultaten och om
användningen av understödet i enlighet med anvisningar som ges senare.
Ett allmänt mål för regeringens spetsprojekt är att utvecklingsprojekten ska ge
information till stöd för beslutsfattandet i framtiden. Därför kommer några av
dem som beviljats statsunderstöd att ombes delta i en
uppföljningsundersökning som görs på initiativ av undervisnings- och
kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Med hjälp av undersökningen
kartläggs åtgärdernas effekter på lärandet och motivationen. Effekterna utreds
bl.a. genom att man jämför de grupper som deltar i utvecklingsarbetet med de
grupper som inte deltar i projektet inom samma region eller på samma ort.
Jämförelsen omfattar grupper i samma åldersklass men även andra
åldersklasser i regionen eller på orten. Avsikten är att göra en inledande
kartläggning hösten 2017 och en annan kartläggning i ett senare skede.
De som beviljats projektunderstöd förutsätts delta i
uppföljningsundersökningen av spetsprojektet, om de väljs ut att höra till den
grupp som deltar i undersökningen.
Ytterligare information
Undervisningsrådet Anu Halvari
029 533 1277
Undervisningsrådet Annamari Kajasto 029 533 1596
Undervisningsrådet Paula Mattila
029 533 1144
Specialsakkunnig Pia Kola-Torvinen
029 533 1525
(småbarnspedagogik och förskoleundervisning)
Undervisningsrådet Yvonne Nummela
029 533 1523
(svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande
utbildning)
Förfrågningar i första hand per e-post: kielihankkeet@oph.fi

Direktör

Jorma Kauppinen

Undervisningsrådet

Anu Halvari
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