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Träff för bildningsdirektörer, undervisningschefer och övriga ledare inom den 
svenskspråkiga utbildningssektorn 13.2.2019 kl. 11–15. 
  
Elevens språkstig i den svenska skolan: språkundervisningen och undervisningen i finska 
 
En språkmedveten verksamhetskultur i våra skolor innebär bland annat att vi bygger upp en enhetlig 
språkstig som sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. I de svenskspråkiga skolorna är 
naturligtvis undervisningen i finska mycket central och vi står i och med tidigareläggningen av 
språkundervisningen inför en del förändringar. Med utgångspunkt i bland annat de svar som ni har 
skickat in analyserar vi tillsammans läget i olika delar av Svenskfinland när det gäller undervisningen i 
språk och speciellt i finskan. 
 
Onsdagen 13 februari 2019, Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, Helsingfors 
Utrymme: Rausku rum 1069 
 
Anmälan: Senast 6 februari via länken: https://link.webropolsurveys.com/S/ECD021EC51A56FE4   

 
 
Program 
 
11.00–11.30  Välkommen! 
  Organisationsförändringen och annat aktuellt 
  Direktör Gun Oker-Blom 
 
11.30–12.00  Lunch 

 
12.00–14.00 Språkundervisningen i våra skolor 
 

• Kort om utvärderingen av läroplansgrunderna 
• Frågan om finskan i enkäten och diskussionsfrågorna till 

bildningsdirektörerna 
• Kartläggningen om undervisningen i finska 
• Nationell utvärdering av lärresultat i finska 

 
Gruppdiskussioner 
 

• Projektet Mofi 2.0 
• Tidigareläggningen av språkundervisningen 
• Visioner kring utvecklingen av språkundervisningen 

 
Gruppdiskussioner 
 
Kaffe under arbetets gång 

https://link.webropolsurveys.com/S/ECD021EC51A56FE4


    
    
   
    
 

 
 
 
 
OPETUSHALLITUS Hakaniemenranta 6, PL 380 

00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

 UTBILDNINGSSTYRELSEN Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 

telefon 0295 331 000 
utbildningsstyrelsen.fi 

 

  
 Projektledare Carola Åkerlund, Nationella centret för utbildningsutvärdering 

NCU, presenterar preliminära resultat från den senaste utvärderingen i finska 
som gjordes i årskurs 6 våren 2018 och i korthet även utvärderingen av 
läroplansgrunderna. 

 
Undervisningsrådet Yvonne Nummela presenterar kartläggningen om 
undervisningen i finska som gjordes i årskurserna 1–9 hösten 2018 och annat 
aktuellt som t.ex. det senaste inom tidigareläggningen. 

   
 
14.00–15.00 Småbarnspedagogers uppfattningar om tidigareläggning av 

språkundervisningen  
  

Specialforskare Mari Bergroth, Åbo Akademi 
 
”Pedesi språkstig” 
 
Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist och verksamhetsledare Yvonne 
Borgmästars om tidigareläggningen av finskundervisningen och 
språkprojektet ”Kieliseikkailu” i Pedersöre. 
 

 
15.00  Dagen avslutas 


