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Målet för utbildningen i Finland bör vara 
att den är lika tillgänglig och erbjuder 
samma förutsättningar för lärande på båda 
nationalspråken genom hela utbildningsstigen, 
från småbarnspedagogik till högre utbildning. 

Finland har två nationalspråk och två 
utbildningsvägar. Den svenskspråkiga 
utbildningen är en egen helhet, det vill säga den 
formar ett eget system som fungerar innanför 
det finländska utbildningssystemet.

För att stärka lärandet och kvaliteten inom 
den svenskspråkiga utbildningen behövs 
det stöd för både den kulturella identiteten 
och utbildningsspråket genom hela 
bildningsvägen. Det är centralt att 
kontinuerligt analysera dagens och 
framtidens bildningsutmaningar och 
att skapa modeller som ger den svenska 
bildningsvägen dynamik och kvalitet.

Den svenska 
utbildningsvägen 

i ett helhetsperspektiv, 
där helheten formar 

en cirkel där alla delar 
är lika viktiga.



Den första 
helhetsrapporten 
om svenskspråkig 
utbildning i Finland 
Vilka åtgärder är nödvändiga 
för att bemöta de utmaningar 
som finns inom den svenska 
utbildningshelheten och 
för att den svenskspråkiga 
utbildningen ska nå målen 
för finländsk utbildning?

Vilka är de utvecklingsbehov 
som behöver åtgärdas snarast 
möjligt, för att den svenska 
utbildningen ska bibehålla sin 
kvalitet och attraktionskraft? 

Hur ska de som ansvarar 
för den svenskspråkiga 
utbildningen på alla olika 
nivåer (stat, kommun, ledare, 
lärare, forskare, vårdnads-
havare med flera) agera 
för att alla – oberoende 
av språklig och kulturell 
bakgrund – som går den 
svenska utbildningsvägen 
ska kunna nå sin fulla 
potential och i framtiden 
kunna lösa problem, fokusera, 
analysera, tänka kreativt, 
kommunicera och 
samarbeta? 

För att svara på dessa frågor 
genomförde undervisnings- 
och kulturministeriet en 
undersökning om situationen 
för svenskspråkig utbildning. 
Resultaten av studien har 
publicerats i en omfattande 
rapport som tar fram särdrag, 
utmaningar och utvecklings-
behov inom den svenskspråkiga 
utbildningen, samt ger åtgärds-
förslag. Studien omfattar hela 
utbildningsvägen från tidig 
barndom till högre utbildning. 

Denna broschyr presenterar 
kort resultaten av studien. 
Du kan läsa mer om åtgärds-
förslagen i rapporten. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-904-2
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Elever och studerande på den 
svenska utbildningsvägen
Den svenskspråkiga utbildningen är 
attraktiv både för enspråkigt svenska 
och tvåspråkiga familjer. De som 
påbörjar sin utbildning på svenska 
följer den svenska utbildningsvägen 
ända till vuxen ålder. Även andelen 
barn, elever och studerande med 
annan språklig bakgrund ökar inom 
den svenskspråkiga utbildningen, 
men rätt långsamt. I dagens och 
framtidens samhälle är det viktigt att 
en rimlig andel av immigranterna ges 
reella möjligheter att integreras på 
svenska i de tvåspråkiga kommuner 
som är attraktiva för immigranter. 

Läget inom olika 
utbildningsformer
Den svenskspråkiga utbildningsvägen 
är i princip tillgänglig från småbarns-
pedagogik till och med högre 

För att den svenskspråkiga utbildningen ska ha hög kvalitet 
behövs det tillräckligt med resurser, tillräckligt många 
välutbildade individer och ekonomi för att upprätthålla den 
bredd och det djup som krävs för att garantera att det finns 
svenskspråkiga experter inom alla centrala områden i samhället. 

Det bör finnas data och kunskap specifikt om läget inom 
svenskspråkig utbildning, för att man ska få en bild av vad som 
behöver stärkas och utvecklas. Och för att den svenskspråkiga 
utbildningsstigen som helhet ska fungera väl, och vara attraktiv, 
från småbarnspedagogik till högre utbildning och kontinuerligt 
lärande, ska den erbjuda alla de förutsättningar för lärande 
som även finns på finska i vårt land. 

Utredningen har samlat in material och synpunkter på 
ett flertal olika sätt: genom en omfattande öppen webbenkät, 
genom ett hörande och en kommunenkät, via projektets 
referensgrupp, genom att intervjua ett stort antal (57) experter, 
och ytterligare genom att ta del av tidigare utredningar 
och studier.

När man granskar den svenska utbildningsvägen som 
helhet framstår tre aspekter som särskilt viktiga att betona: 
1. Kvalitetsaspekterna 
2. Bristen på tillgång till utredningar och data 
3. Betydelsen av att alltid se den svenska utbildningsvägen 
 i ett helhetsperspektiv; den formar en cirkel där 
 alla delar är lika viktiga.

Särdrag, 
utvecklingsbehov, 
utmaningar och 
förslag till åtgärder



utbildning men tillgången på 
utbildning fyller inte behoven i alla 
regioner där den behövs. Det behövs 
fler utbildningsmöjligheter på svenska 
inom områden där det råder brist på 
svenskkunniga experter, bland annat 
på behöriga lärare inom vissa regioner. 
I statliga utredningar saknas oftast 
evidensbaserat material om 
svenskspråkig utbildning. 
Denna situation kräver åtgärder. 
Kunskap om läget behövs för all 
utvecklingsverksamhet och behovet 
av svenskspråkig utbildning bör 
tillgodoses.  

Forskning och samarbete 
inom högre utbildning
Den svenskspråkiga högre 
utbildningen är mångsidig och 
livskraftig och samarbetar aktivt 
bland annat med det övriga 
Norden. Det är dock en kontinuerlig 

utmaning att vara konkurrenskraftig 
i en minoritetssituation och även få 
resurserna att räcka till för det breda 
utbud som behövs, för att kunna 
tillgodose behoven av svenskkunniga 
experter. Studerandena önskar för sin 
del mer flexibla studievägar och en 
förbättring av implementeringen av de 
språkliga rättigheterna vid tvåspråkiga 
lärosäten. Tredje stadiets situation bör 
alltså utredas närmare, man behöver 
utveckla nya modeller för samarbete 
och stärka återväxten. De svenska 
lärosätena behöver även resurser 
för nordiskt samarbete och forskning 
om och för den svenskspråkiga 
utbildningssektorn.

Kontinuerligt lärande på svenska
Finland satsar nu stort på en 
helhetsreform för att höja utbildnings- 
och kunskapsnivån för alla i landet, 
och på att stärka jämlikheten. Det 

finns en risk för att de specifikt svenska 
särdragen och utmaningarna inte 
beaktas, ifall man inte utreder dessa 
separat. Här föreslås bland annat att 
man ska tillsätta en svenskspråkig 
arbetsgrupp samt ett koordinerande 
organ för att  strukturera och följa upp 
det kontinuerliga lärandet inom den 
svenskspråkiga utbildningsvägen. 

Material för lärande 
och undervisning
Betydelsen av lärresurser på 
undervisningsspråket är en central  
kvalitetsfaktor och tillgången till 
dessa är en ständig utmaning. Denna 
utredning föreslår att man inom 
utbildningsförvaltningen startar ett 
omfattande och mångsidigt projekt 
för att utreda, stärka och stödja 
tillgången till alla former av lärresurser 
på svenska. Projektets delar beskrivs i 
kapitel fem i rapporten. 



Lärresultat och kompetenser 
bland elever och studerande
I det stora hela når alla inom den 
svenskspråkiga utbildningen goda 
resultat, men det finns kompetens-
områden som kontinuerligt behöver 
stärkas. Elevers och studerandes 
digitala kompetens samt övriga 
transversala kompetenser 
bör utvärderas specifikt inom 
svenskspråkig utbildning. Det är 
även centralt att utveckla projekt på 
nationell nivå för att kontinuerligt 
stärka och utveckla kompetensen 
i undervisningsspråket svenska 
inklusive läskompetens, bland 
barn, elever, studerande och 
lärare. Därutöver är det centralt att 
utveckla finskundervisningen på ett 
genomgripande sätt och med tanke på 
de olika språkbakgrunder eleverna har. 

Handledning samt stöd för 
lärandet och speciella behov
Inom elev- och studiehandledningen 
finns det stora behov och allvarliga 
brister, både vad gäller utbildning 
inom området samt tillgången till 
behöriga handledare. Bristen på 
behöriga speciallärare är också stor 
på många håll. Här föreslås att det 
ska erbjudas studiemöjligheter 
inom dessa områden på flera orter, 
mer kompetensutveckling samt 
svenskspråkig forskning. 

Svenskspråkiga 
utbildningsstigar för invandrare
Integrations- och utbildningsstigarna 
på svenska är i praktiken sällan 
tillgängliga för immigranter som 
kommer till Finland. Dessutom har 
ingen nationell utvärdering om 
invandrares utbildning beaktat de 
svenskspråkiga utbildningsstigarna. 

Man bör nu på allvar vidta 
åtgärder för att integrations- och 
utbildningsstigarna på svenska 
ska synliggöras och stödjas på ett 
flertal olika sätt, inom alla berörda 
myndigheter. 

Den svenskspråkiga 
utbildningens fundament 
och övergripande förslag
Den svenskspråkiga utbildningens 
fundament utgörs av 
förvaltningsstrukturen, språket och 
kulturen. Dessa svenska grundpelare 
bör beaktas av myndigheterna 
varje gång någon utbildningssektor 
reformeras och utvecklas nationellt. 
Som stöd för all utveckling av den 
svenskspråkiga utbildningen föreslås 
följande övergripande åtgärder: 



1. att man inrättar en ny koordinerande 
funktion på undervisnings- och 
kulturministeriet 
2. att man snarast möjligt inkluderar 
och analyserar den svenskspråkiga 
utbildningen som en egen helhet 
inom ramen för alla nationella och 
internationella utredningar
3. att man på nationell nivå 
kontinuerligt stödjer projekt 
och åtgärder som utvecklar 
undervisningsspråket svenska på 
alla stadier, samt projekt som stödjer 
finskundervisningen och integrations 
ochutbildningsstigarna på svenska 
4. att undervisnings- och kultur-
ministeriet följer upp åtgärdsförslagen 
i denna rapport samt gör kontinuerliga 
uppföljningar av den svenskspråkiga 
utbildningen 
5. att man på nationell nivå tillsätter
ett forum för forskningssamarbete 
inom den svenskspråkiga utbildningen.

Rapporten presenterar 
62 åtgärdsförslag
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Undervisnings- och kulturministeriet har, för att trygga och öka jämlikheten i 
enlighet med Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, 
(10.12.2019) genomfört en helhetsutredning om den svenskspråkiga utbildningen 
i Finland. Undervisningsministern tillsatte fil.mag. Gun Oker-Blom som utredare 
och en referensgrupp bestående av 16 personer med bred expertis, som stöd 
för arbetet, utbildning och kontinuerligt lärande. Utredningen har utmynnat 
i en rapport om särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven inom den 
svenskspråkiga utbildningen och innehåller över 60 åtgärdsförslag. 
Utredningen är även kopplad till regeringens utbildningspolitiska redogörelse. 
 Utredningen har haft som mål att samla synpunkter och perspektiv så brett 
som möjligt. Eftersom alla höranden inte kunde hållas under 2020 enligt planerna, 
på grund av corona-pandemin, utformades en mångsidig webbenkät som låg 
öppen för alla intresserade. I den deltog 1013 personer, bestående av aktörer 
från hela utbildningssektorn och från alla regioner i Svenskfinland. Dessutom 
insamlades material via en kommunenkät och utredaren har intervjuat 
ett stort antal sakkunniga från alla sektorer inom utbildningen.

#SvenskspråkigUtbildning


