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Vår lagstiftning och det finländska utbildningssystemet garanterar alla som bor i Fin-
land lika möjligheter till utbildning. Med tanke på barn och unga med invandrarbak-
grund (i utvärderingen benämnda elever, studerande eller lärande) förutsätter detta ett 
allmänt stöd som främjar utbildningens åtkomlighet, till exempel tillräcklig tillgång 
till undervisning i skolans undervisningsspråk och andra stödåtgärder som beaktar 
elevens individuella behov. De centrala frågorna i utvärderingen var utbildningsut-
budet och tillgången till stöd i ansöknings- och övergångsskeden i utbildningarna, 
stödet i undervisningen i svenska/finska och det egna modersmålet samt stödet för 
övrigt lärande för elever med invandrarbakgrund.

Utvärderingen baserar sig på utbildningsanordnarnas interna utvärdering av sin förmåga 
att erbjuda elever med invandrarbakgrund lika möjligheter att delta i den gemensamma 
utbildningen. Utvärderingen gäller undervisning och utbildning som ges inom försko-
leundervisningen (cirka 340 anordnare av förskoleundervisning), den grundläggande 
utbildningen (cirka 350 utbildningsanordnare), gymnasieutbildningen (cirka 300 utbild-
ningsanordnare) samt den grundläggande yrkesutbildningen (cirka 200 utbildningsanord-
nare) som grundar sig på Utbildningsstyrelsens läroplans- eller examensgrunder. Utöver 
det omfattar utvärderingen också undervisningen som förbereder för den grundläggande 
utbildningen och utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning samt 
inom det fria bildningsarbetet de utbildningar (cirka 300 utbildningsanordnare), vars 
utbud grundar sig på läroplansgrunderna. För att få ett brett perspektiv har vi riktat 
enkäterna även till lärarna inom de nämnda utbildningsstadierna och studerande på 
andra stadiet samt genomfört utvärderingsbesök på olika håll i Finland.
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Resultaten av utvärderingen visar att utbildningsanordnarna på alla utbildningssta-
dier som utvärderats huvudsakligen är nöjda med utbildningsutbudet för elever med 
invandrarbakgrund och anser att ansöknings- och övergångsskedena i utbildningarna 
löper smidigt samt att stödet för språklärande och övrigt lärande är tillräckligt och 
ändamålsenligt. Utbildningsanordnarna bedömer att de relativt bra upptäcker behov av 
stöd hos elever med invandrarbakgrund och att de också lyckats möta dessa behov på 
ett bra sätt. Enligt utbildningsanordnarnas interna utvärdering ser alltså utbildningens 
tillgänglighet för elever med invandrarbakgrund tämligen positiv ut. Ett undantag i 
utvärderingen utgör inom alla utbildningsstadier de utbildningsanordnare som har 
mellan 51 och 100 elever med invandrarbakgrund. De har klart svårare än andra att 
möta elevernas behov, som ändå går att identifiera både enligt den här utvärderingen 
och enligt tidigare undersökningar.

Mål angående elever med invandrarbakgrund och kulturell mångfald har antecknats 
i varierande grad i planerna som styr utbildningen: Endast drygt hälften (56 %) av 
utbildningsanordnarna har skrivit in sådana mål i sin strategi eller plan för undervis-
ningen eller utbildningen. Ifall strategiska riktlinjer saknas, reagerar man på elevernas 
behov från fall till fall, och det anses i allmänhet vara tillräckligt, då elevantalet är 
högst några tiotal.  Knappt hälften (46 %) av utbildningsanordnarna har åtminstone 
några modeller som gäller elever med invandrarbakgrund (t.ex. undervisning i svenska/
finska som andraspråk eller undervisning i eget modersmål) i sina läroplaner.

Samarbetet vid övergångarna uppges fungera bra, i synnerhet vid övergången mellan 
förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen, och man har skapat fungerande 
modeller för informationsöverföring för eleverna med invandrarbakgrund. Till under-
visning som förbereder för den grundläggande utbildningen hänvisas eleverna oftast 
på basis av språkkunskap och i den förberedande undervisningen kan man på ett bra 
sätt möta behoven hos elever med invandrarbakgrund, enligt utbildningsanordnare 
med mer än 100 elever till och med på ett utmärkt sätt.

Övergångsskedet efter den grundläggande utbildningen är svårt för ungdomar med 
invandrarbakgrund, eftersom alla inte har tillräckliga kunskaper i svenska eller fin-
ska för att fortsätta studera. Utbildningsutbudet i det här skedet upplevs inte vara 
tillräckligt, i synnerhet inte inom områden där det finns många ungdomar med in-
vandrarbakgrund. Utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning 
möter dock både enligt utbildningsanordnarna och de studerande de ungas behov 
på ett bra sätt. På många håll finns dock ännu inga etablerade rutiner för informa-
tionsöverföring mellan den grundläggande utbildningen och utbildningarna på andra 
stadiet och rutinerna varierar också mellan utbildningsanordnarna. Det råder också 
oklarhet om vilka uppgifter som kan överföras och hur, vilket leder till att viktig in-
formation inte överförs till alla lärare som undervisar elever med invandrarbakgrund. 
I synnerhet i den grundläggande yrkesutbildningen finns det behov av gemensamt 
överenskomna rutiner för informationsöverföring.
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I undervisningen i svenska/finska som andraspråk bedömer utbildningsanordnarna 
och lärarna att de på ett bra sätt lyckats ta hänsyn till elevernas individuella behov. På 
alla utbildningsstadier är lärarna också i regel nöjda med undervisningsarrangemang 
och -lokaler, läromedel och med att i undervisningen kunna beakta också andra mål 
än målen för språkundervisningen. Det visar att undervisningen i andraspråket har 
utvecklats i skolorna och läroanstalterna. 

Undervisningen i eget modersmål uppskattas också, eftersom undervisning ordnas i 
stor utsträckning och behovet beskrivs som stort. Möjligheterna att svara på elever-
nas behov beror bland annat på möjligheterna att rekrytera lärare i eget modersmål 
men till exempel i den grundläggande yrkesutbildningen gör också bristen på särskild 
finansiering det svårare att ordna undervisning. De studerande är inte alltid motive-
rade att studera sitt eget modersmål och upplever det inte som särskilt viktigt att 
använda sitt eget modersmål i studierna. Överlag är man på andra stadiet ännu inte 
så medveten om betydelsen av undervisning eller stöd på det egna modersmålet, även 
om man redan tillämpar modeller som möjliggör användning av eget modersmål, 
särskilt i den grundläggande yrkesutbildningen. 

Språkmedvetenhet – att stödja skolans språkliga mångfald, ge akt på språket inom 
olika vetenskapsgrenar och förstå att varje lärare är språklärare i sitt ämne – kopplas 
på de olika utbildningsstadierna starkast samman med uppgiften för lärarna i mo-
dersmål och svenska/finska som andraspråk att främja andra lärares språkmedveten-
het, samarbetet mellan språklärare och andra ämneslärare samt integreringen av 
innehållet i olika läroämnen i språkundervisningen. Att främja språkmedvetenheten 
är välbekant och naturligt i förskoleundervisningen men det finns behov av att eta-
blera arbetssätt som stödjer klass- och ämneslärarnas språkmedvetenhet med hjälp 
av fortbildning. På alla utbildningsstadier ser lärarna dock betydligt negativare än 
utbildningsanordnarna på sina möjligheter att delta i fortbildning. Till utbildningarna 
söker sig huvudsakligen personer som är intresserade av ämnet. Också behovet av 
fortbildning angående språkmedvetenhet och kulturell mångfald verkar i hög grad 
hänga samman med antalet elever med invandrarbakgrund.

I fråga om identifiering av inlärningssvårigheter tar man på alla utbildningsstadier 
i första hand i beaktande invandrarelevens språkliga och kulturella bakgrund, i 
andra hand integrationsskedet. Enligt både utbildningsanordnarna och lärarna för-
svåras invandrarelevernas studier i någon mån av problem med att anpassa sig till 
undervisnings- och studiekulturen. Svårigheter i lärandet anses för sin del bero på 
trauman eller posttraumatiska problem till följd av elevernas livssituation. Invand-
rarelevers behov av speciallärare anses också såväl i förskoleundervisningen och 
den grundläggande utbildningen som i gymnasieutbildningen skilja sig en hel del 
från finländska elevers. På andra stadiet är däremot behovet av studiehandledning 
stort. Trots utmaningarna har man lyckats att möta dessa individuella behov hos 
eleverna på ett bra sätt.
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Det effektivaste sättet att informera elever med invandrarbakgrund och deras familjer 
anses på alla utbildningsstadier vara att personligen kontrollera att informationen 
gått fram. I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen används 
också mycket tolkar och informationsmaterial som översatts till olika språk. På andra 
stadiet samarbetar man åter med organisationer och föreningar. Användningen av 
den webbaserade samarbetskanal som fungerar mellan hem och skola (t.ex. Wilma) 
begränsas av vårdnadshavarnas svaga kunskaper i användningen av elektroniska sys-
tem. På alla utbildningsstadier är man nöjd med tolkningstjänsterna men tjänsterna är 
inte lika kända på andra stadiet som i förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen. Man har som helhet på ett bra sätt lyckats ta elevernas behov i beaktande 
men behovet av tolkningstjänster är mera framträdande i förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen på grund av det nära samarbetet mellan hem 
och skola. På inget utbildningsstadium ordnas särskilt ofta föräldramöten riktade 
endast till vårdnadshavare med invandrarbakgrund, vilket också är ifrågavarandes 
vårdnadshavares eget önskan. I förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen ger ungefär hälften av de tillfrågade information om eleven på elevens 
eget modersmål. Den här möjligheten minskar avsevärt på andra stadiet. Trots det 
anser både utbildningsanordnarna och lärarna att man på ett bra sätt lyckas beakta 
invandrarfamiljernas individuella behov i samarbetet mellan hem och skola.

Enligt utbildningsanordnarna stöds den kulturella mångfalden genom många olika 
principer och kutymer, till exempel med hjälp av skolornas och läroanstalternas 
atmosfär, individuellt hänsynstagande till eleverna och respekt för varandra samt 
genom utbildning av personalen, olika projekt, samarbete med olika parter, resurser 
och strategiska riktlinjer. Lärarnas åsikter om kulturell mångfald handlar främst om 
atmosfären i lärmiljön samt betydelsen av olika resurser och stödåtgärder. I deras svar 
framkommer åsikter i stil med att ”ta seden dit man kommer”, vilket ger anledning 
att fundera över behovet av utbildning som anknyter till kulturell mångfald. 

Att utveckla atmosfären i lärmiljön och personalens inställning till kulturell mångfald 
i positiv riktning är i hög grad en fråga för den pedagogiska och etiska ledningen. 
Rektorns roll att främja kulturell mångfald upplevs av utbildningsanordnarna som 
viktig, av lärarna som ännu viktigare. Att utveckla skolpersonalens kompetens och 
attityder spelar också en stor roll för främjandet av kulturell mångfald. Dessutom 
behövs också det pedagogiska kunnandet utvecklas för att främja en språkmedveten 
undervisning. Allt detta förutsätter såväl ekonomiska och tidsmässiga resurser som 
ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna och övriga parter. 

Enligt de studerande som deltog i utvärderingen råder det en accepterande atmosfär 
i läroanstalterna, vilket för dem i vardagen tar sig uttryck genom bra arbetssätt och 
genom lärarnas och skolkamraternas positiva och öppna inställning till dem. Lä-
rarna upplevs ha en genuin vilja att hjälpa och upplevs som förstående och trevliga. 
De studerande har också ganska lätt att få vänner både bland finländska studerande 
och bland andra studerande med invandrarbakgrund. Utgående från svaren har såväl 
lärarna som finländska studerande vad attityderna beträffar förutsättningar att leva 
i en mångkulturell miljö.
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Utvärderingen har resulterat i följande utvecklingsförslag:

1. Utbildningsanordnarnas vision och strategi ska inkludera ett perspektiv på 
kulturell mångfald och flerspråkighet.

2. Vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet behövs 
mera samarbete och nya samarbetsmodeller.

3. Elever med invandrarbakgrund ska erbjudas undervisning i svenska/finska som 
beaktar språket som används inom olika vetenskapsgrenar samt få stöd på sitt 
eget språk i den grundläggande utbildningen och i utbildningen på andra stadiet.

4. Att värdesätta kulturell mångfald och flerspråkighet samt utveckla 
språkmedvetenhet borde ingå i skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur.

5. Utveckling av färdigheter som anknyter till språklig och kulturell mångfald ska 
ingå i alla lärares grundutbildning och fortbildning.

6. Utbildningstjänsterna måste även i framtiden vara tillgängliga och åtkomliga för 
elever med invandrarbakgrund.

Nyckelord: Lärande med invandrarbakgrund, utbildningsystem,  tillgång, tillgänglighet




