
SPETSPROJEKTET DEN NYA GRUNDSKOLAN    
Språkundervisningen inom små-
barnspedagogiken, förskolan och 
grundskolan inleds tidigare, utvecklas, 
utökas och blir mångsidigare.
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SPETSPROJEKTET för 
språk har genomförts i form av 
lokala försök, som finansierats 
med statligt specialunderstöd. 
Sammanlagt har över 8 miljoner 
euro beviljats till 131 olika pro-
jekt. Målet har varit att tidiga-
relägga, utveckla och utöka 
språkundervisningen inom 
småbarnspedagogiken, för-
skoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen.  

 Understöden har särskilt 
bidragit till att undervisningen 
i A1- och A2-språk har inletts 
tidigare. Spetsprojektet pågår till 
slutet av 2018. Försöken på lokal 
nivå avslutas vid utgången av 
2019.
 Kommuner och skolor har 
beviljats statligt specialunder-
stöd för försök som främjar tidig 
språkundervisning. Inom ramen 
för spetsprojektet för språk 

beviljades dessutom universi-
tetens fortbildningscentraler 
understöd för att ordna lärarfort-
bildning till stöd för spetsprojek-
tet. Med tanke på det fortsatta 
arbetet har man därtill kartlagt 
elevernas attityder till språkstu-
dier och läget på kommunnivå i 
fråga om språkbadsundervisning 
och tvåspråkig undervisning.

Som ett led i statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt 
Den nya grundskolan har språkundervisningen från och med ingången 
av 2017 tidigarelagts inom ramen för spetsprojektet som gäller språk.  

FÖRSÖK 
ÖVER HELA LANDET  



FÖRSÖKEN
• utvecklade verksamhets-
modeller för att ta vara på 
barns förmåga att lära sig 
språk i tidig ålder  
• letade efter nya modeller för att 
inkludera olika språk och språkin-
lärning i småbarnspedagogiken 
och förskoleundervisningen
• utökade skolornas språkutbud 
med språk man tidigare inte 
kunnat välja på orten

• uppmuntrade barn till mångsi-
diga språkval och språkstudier, 
oavsett socioekonomisk bak-
grund och kön.   

Ett annat viktigt mål inom 
spetsprojektet för språk har varit 
att stödja implementeringen 
av Grunderna för läroplanen 
för den grundläggande 
utbildningen (2014). 

I FORTSÄTTNINGEN ska 
alla barn inleda studierna i det 
andra inhemska språket eller 
ett främmande språk senast på 
våren i årskurs 1. De erfarenheter 
samt nya förfaranden och verk-
samhetsmodeller som försöken 
lett till ska hjälpa skolorna och 
kommunerna att förbereda och 
genomföra tidigareläggningen 
av språkundervisningen som 
inleds i början av 2020.

131 PROJEKT,
105 KOmmUNER 
OcH ÖVER 30 000 
bARN SOm DELTAR!
Ackas
Alavieska
Asikkala
Birkala
Björneborg
Borgå
Brahestad
Esbo
Etseri
Eura
Forssa
Grankulla
Hangö
Heinola
Helsingfors
Hyvinge
Högfors
Tavastehus
Tavastkyro
Ijo
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Imatra
Ingå
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Karvia
Kaustby
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Kouvola 
Kumo
Kuopio
Kuortane
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Kyrkslätt
Lahtis
Lappo
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Lojo
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Nivala
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Pargas
Pedersöre
Pelkosenniemi
Pielavesi
Pyhäranta
Pyttis
Ranua
Raseborg
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Nykarleby
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Sibbo
Siilinjärvi
Sjundeå
Somero 
Storkyro
Suonenjoki
Säkylä
Taipalsaari
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Tammerfors
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Tusby
Tyrnävä
Uleåborg
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Vesilahti
Vieremä
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Virdois
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Vörå
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Åbo
Övertorneå
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TIDIGARELÄGGNINGEN 
av A1- eller A2-språket till års-
kurs 1 och 2 (1 årsveckotimme/år 
med undervisning som över-
skrider minimiantalet årsvecko.
timmar inom den grundläggan-
de utbildningen).

ÖVRIG verksamhet inom 
småbarnspedagogiken, förskole-
undervisningen eller den grund-
läggande utbildningen som 
eftersträvar tidigarelagd språk-
undervisning, till exempel så att 
barnen erbjuds språkduschar 
eller smakprov på olika språk.

UTVEcKLINGSARbETE 
där målet är att gå in för 
strukturella eller pedagogiska 
förändringar på längre sikt 
i fråga om att tidigarelägga 
språkundervisningen och göra 
den mångsidigare samt öka 
språkreserven. 

yhtenäinen 

kielipolku 

jyväskylään

early bird 
catches 

the wormmer språk 

– fler spräk

viikin 
kielten 
lähteet

kuper-
keikkaa 
kielilläikkuna

eurooppaan

english 
and social 
skills for 

kids in 
säkylä

mängspråkighet 

i förskola 
och åk 1–2

mÅNGSIDIGA mÅL  
Åtgärderna i spetsprojektet ska öka den nationella språkreserven.

minä opin 
kieliä



ÄmNESÖVERSKRIDANDE 
samarbete där elevernas 
språkkunskaper på olika nivåer 
och av olika slag kommer till 
nytta.

ELEVORIENTERAD under-
visning och delaktighet samt 
fler aktiverande arbetssätt som 
motiverar olika slags elever.

VÅRDNADSHAVARNAS 
och skol- och daghemsperso-
nalens engagemang när det 

gäller att stödja barnens tidiga 
språkinlärning.

I SAmbAND med elevernas 
språkval förmedla forskningsba-
serad information om fördelarna 
av att lära sig och kunna flera 
språk.

early bird 
catches 

the worm ruotsin kieli 

innostaa eikä 
pelota

huu 
aa juu?

kieliä 
koko
grani

över 
språk-

gränserna 
på on

intoa 
kielten 

opiskeluun

and also 
in english, 

please

kielten-
oppimista 

autenttisuu-

den avulla

kielten-
oppimista 

autenttisuu-

den avulla

språka 
mera!

mängspråkighet 

i förskola 
och åk 1–2

Namnen på spetsprojekten som fick finansiering våren 
2017 speglar syftet med verksamheten i projektet.



LÄRARSAmARbETEN
I försöken har man  
• utmanat lärarna till att reflekte-
ra över hur man kunde utveckla
en pedagogik som lämpar sig för 
tidigarelagd språkundervisning 
i årskurs 1 och 2  
• undervisat på många olika sätt, 
till exempel genom kompanjon-
lärarskap
• bekantat sig med olika språk 
och använt en pedagogik som 
går ut på att aktivera eleverna, 

till exempel i dagliga, 10 minuter 
långa språkstunder. 
 • inkluderat olika språk i under-
visningen i övriga ämnen. 

Både klasslärare och ämneslä-
rare har deltagit i försöken.   
Spetsprojektet för språk har ökat 
nätverkssamarbetet inom den 
egna skolan, kommunen och 
över kommungränserna. I flera 
av försöken har verksamheten 
planerats och samordnats av 

en person som har fått separat 
kompensation med projektfinan-
siering. På så vis har man kunnat 
utöka samarbetet mellan lärarna, 
utbildningsväsendet och lärare 
i andra skolor och kommuner. 
En del försök har fungerat som 
regionala nätverk. Såväl rektorer 
som lärare och elever har delta-
git i planeringsarbetet. I försö-
ken i tvåspråkiga kommuner har 
man eftersträvat samarbeten 
mellan de finska och svenska 

FÖRSÖKENS RESULTAT 

UPPmUNTRING 
OcH mOTIVATION    
Enligt kommunerna och skolorna har projektet skapat en positiv och 
motiverande atmosfär. Lärarna, rektorerna samt eleverna och deras vård-
nadshavare tycker att verksamheten har varit lyckad. Eleverna har upplevt 
att det har varit inspirerande att lära sig språk redan i ettan eller tvåan.



skolorna. I en del försök har man 
också gått in för ett nära samar-
bete med universiteten.  

mOTIVATION 
PÅ mÅNGA SÄTT
I försöken har man utvecklat 
mångsidiga material och varie-
rande arbetssätt som lämpar 
sig för tidig språkinlärning och 
som motiverar olika slags elever. 
I projekten för tidigarelagd 
språkundervisning har det varit 

särskilt populärt med verksam-
het som är elevorienterad och 
förankrad i elevernas vardag 
samt med mera aktiverande 
arbetssätt i undervisningen. 
I flera försök har man i under-
visningen dessutom betonat 
muntliga språkkunskaper och 
interaktion med andra.  
 Därtill har man gått in för 
att stärka elevernas delaktighet, 
till exempel genom att låta dem 
välja teman på språklektionerna. 

Man har även velat väcka elever-
nas intresse för situationer utan-
för skolan där de fått möjlighet 
att använda sina språkkunskaper. 
De har uppmuntrats att aktivt 
ta del i sitt lärande, och man har 
gått in för att skapa lärmiljöer 
och undervisningsstunder som 
ska väcka elevernas intresse och 
uppmuntra dem att använda sig 
av det lilla de redan kan på det 
nya språket, utan att vara rädda 
för att göra fel.   

AKTIVERANDE ARbETSSÄTT, 
DELAKTIGHET OcH EN INSPIRERANDE 
mILJÖ ÖKADE STUDIEmOTIVATIONEN

FRÅN 
SMÅBARNS-

PEDAGO-
G IKEN TILL 

GRUND-
SKOLAN  

39%

FRÅN 
FÖRSKOLAN 

TILL 
GRUND-
SKOLAN  

32%

GRUND-
SKOLAN

29%

I ÖVER EN TREDJEDEL AV PROJEKTEN 
HAR bARNEN INLETT SIN SPRÅKSTIG 

REDAN INOm SmÅbARNSPEDAGOGIKEN 
GENOm ETT SAmARbETE mELLAN 

SmÅbARNSPEDAGOGIKEN, 
FÖRSKOLAN OcH GRUNDSKOLAN        



DEN TÄNDANDE 
GNISTAN TILL 
SPRÅKINLÄRNING   
I försöken har man letat efter 
sätt som motiverar barnen att 
lära sig språk. De har också fått 
bekanta sig med olika språk re-
dan innan språkundervisningen 
inletts. I småbarnspedagogiken 
och förskoleundervisningen har 

man ordnat språkduschar och 
barnen har fått smakprov på 
olika språk, vilket väckt deras 
språkliga nyfikenhet. På det här 
sättet har man försökt påverka 
deras inställning till och motiva-
tion för att lära sig olika språk.      
 Dessutom har försöken tagit 
fram information för vårdnads-
havarna inför skolans språkval, 

bland annat genom att ordna 
olika tillfällen, till exempel språk-
morgnar, där man fått bekanta 
sig med olika språk och fått 
mångsidig information om vilka 
språkkunskaper som behövs i 
arbetslivet.  I försöken har man 
strävat efter att öka utbudet av 
språk som erbjuds eleverna.

SVENSKA 
50

FRANSKA 
45

RYSKA
38

SPANSKA
32

FINSKA
13

KINESISKA
9

ÖVER 80% AV 
PROJEKTEN GIcK 
IN FÖR TIDIGARE 

ENGELSKA OcH 
HÄLFTEN FÖR 

TIDIGARE TYSKA    
SIFFRORNA VISAR I HUR mÅNGA 

PROJEKT RESPEKTIVE SPRÅK HAR INGÅTT.  
DET FANNS SAmmANLAGT 131 OLIKA PROJEKT.     

ENGELSKA 
96

TYSKA 
62

ÖVRIGA
19



28 874 bARN DELTOG 
I UNDERVISNINGEN 
I ENGELSKA SOm 
A1-SPRÅK OcH 
ERbJÖDS SPRÅK-
DUScHAR OcH SmAK-
PROV PÅ ENGELSKA

SMÅBARNS-
PEDAGO-

G IKEN 
4 969

FÖR-
SKOLAN
4 970

GRUND-
SKOLAN 
18 935

ÖVER 34 000 
bARN FIcK OcKSÅ 
bEKANTA SIG mED 
ANDRA SPRÅK 
ÄN ENGELSKA    

SMÅ-
BARNSPEDA-

GOG IKEN 
5 512

FÖR-
SKOLAN 
4 481

GRUND-
SKOLAN 
24 299

INKLUDERA SPRÅK I 
bARNENS VARDAG 
Genom att synliggöra olika språk 
och kulturer i skolvardagen och 
inkludera dem i all verksam-
het har försöken bidragit till en 
mångkulturell, flerspråkig och 
språkmedveten verksamhets-
kultur. Också utanför lektionstid, 
till exempel på lunchrasten eller 

andra raster, kan man passa på 
att lära sig olika språk.
 Dessutom har skolorna gått 
in för att ta in språk under lektio-
nerna i andra läroämnen, såsom 
miljökunskap eller matematik. 
Det har även ansetts naturligt att 
kombinera språkinlärningen med 
undervisning i konst- och färdig-
hetsämnen, till exempel musik 

eller gymnastik. Detta har lett 
till att eleverna har utökat sitt 
ordförråd och övat sig på 
att umgås med andra på olika 
språk i autentiska sammanhang. 
I matematik har de bland annat 
fått lära sig räkneord på främ-
mande språk.



UTbILDNINGSSTY-
RELSEN har följt upp spets-
projektet för språk i samarbete 
med centret för tillämpad språk-
forskning vid Jyväskylä univer-
sitet. I uppföljningen kartlades 
åsikterna om den tidigarelagda 
språkundervisningen bland 
elever i årskurs 1, 2 och 3 som 
börjat med engelska som 

A1-språk hösten 2017, och 
deras kunskaper i engelska 
utvärderades.

ELEVERNAS svar granskades 
också med beaktande av hur 
könen inverkar på resultaten. 
Störst var skillnaderna mellan 
pojkar och flickor i ordförråds-
uppgiften, där i synnerhet 

pojkarna i årskurs 3 var klart 
bättre än flickorna.  
 Dessutom gjorde pojkarna 
i årskurs 2 och 3 färre fel i upp-
gifterna på engelska än flickorna. 
Flickorna var noggrannare än 
pojkarna när uppgifterna var på 
deras modersmål, finska. Enligt 
de här resultaten behärskar 
pojkarna engelska bättre än 

Enligt undersökningens resultat tyckte eleverna att 
de hade lärt sig en hel del redan under det första halvåret. 
Allra bäst tyckte eleverna om aktiverande arbetssätt, genom 
vilka de har lärt sig engelska utan att de ens lagt märkte till det.

ÅK 1 
86,2 %

DE FLESTA I ÅRSKURS 1, 2 
OcH 3 TYcKTE mYcKET ELLER 
VÄLDIGT mYcKET Om ATT 
FÅ LÄRA SIG ENGELSKA  

ÅK 2
76 %

ÅK 3
79,8 %

PILOT-
UNDERSÖKNING

Délicieux



flickorna redan från och med 
årskurs 2. Däremot är flickorna 
bättre på sitt modersmål redan 
i årskurs 1.

SKILLNADER kunde också 
iakttas i hur pojkar och flickor 
använder engelska på fritiden. 
Pojkarna spelar mer dataspel på 
engelska än flickorna. Dessutom 

tittar de mer på engelskspråkiga 
tv-program och läser fler texter 
på engelska än flickorna. 
Däremot lyssnar flickorna mer 
på engelskspråkiga sånger på 
fritiden.

ELEVERNA tycker om att 
lära sig engelska oavsett kön. 
I årskurs 1 och 2 fanns det få 

skillnader i hur pojkar och flickor 
förhåller sig till att lära sig 
engelska. I den inledande 
undervisningen tyckte flickorna 
visserligen mer om att lära sig 
engelska än pojkarna, men i 
årskurs 3 jämnade skillnaderna 
ut sig. 

Goed

Etwas
zu essen

Buono

Me gusta

Grönsaker

Maitsev

We are
eating



I FORTSÄTTNINGEN 
kommer alla elever att börja 
studera det andra inhemska 
språket eller ett främmande 
språk som A1-språk i årskurs 
1 i den grundläggande utbild-
ningen, så att undervisningen 
inleds senast på våren i årskurs 
1. Elevernas totala timantal ökar 
med en årsveckotimme i årskurs 
1 och 2. Utbildningsanordnaren 

får bestämma vilka A1-språk som 
kommunen eller skolan erbjuder. 
Undervisningen finansieras med 
statsandelar. 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
LÄROPLANSARbETET  
Utbildningsstyrelsen har fått i 
uppdrag att utarbeta beskriv-
ningar av A1-språkets uppdrag, 
mål och centrala innehåll som 

anknyter till målen i årskurs 1 
och 2 i grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbild-
ningen. Ändringarna i läroplans-
grunderna görs av en arbets-
grupp av sakkunniga inom tidig 
språkinlärning som utnämndes i 
oktober 2018. I läroplansarbetet 
ska man dra nytta av de goda 
modeller som utvecklats inom 
spetsprojektet och det kunnande 

ÅR 2020 INLEDS 
UNDERVISNINGEN 
I A1-SPRÅKET I ÅK 1    

ENLIGT ARbETSGRUPPEN 
SKA SPRÅKUNDERVISNINGEN 
I ÅRSKURS  1 OcH 2:
• vara inspirerande
• vara barnorienterad
• vara betydelsefull för barnen
• vara mångsidig
• få med alla  
• anpassas för alla
• vara uppmuntrande
• aktivera eleverna
• öka jämlikheten  
• vara muntlig
• skapa samhörighet
• skapa en ny språkkultur
• vara språkmedveten
• stärka kontinuiteten i språkstudierna



Utbildningsstyrelsen beviljade våren 2017 sammanlagt 298 000 
euro i statsunderstöd för fyra fortbildningsprojekt som anknyter 
till spetsprojektet för språk. Understöd beviljades Helsingfors 
universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+, Jyväskylä 
universitets språkcampus, Karleby universitetscenter Chydenius 
vid Jyväskylä universitet samt Centret för livslångt lärande vid 
Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.
 I de fortbildningar projekten ordnade deltog lärare som 
arbetar inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning. 
 Fortbildningarna har bidragit till implementeringen av 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
(2014), Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) 
och Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016).

TEmAN FÖR FORTbILDNINGARNA
• pedagogik för tidigareläggande av språkundervisningen
• bedömning av elevens språkkunskaper och språkinlärning 
• digital kompetens
• nätverkande 
• utveckling och upprätthållande av språkutbudet på lokal nivå
• information om betydelsen av mångsidiga språkkunskaper

 

 

som redan finns om tidigarelagd 
språkundervisning i skolorna.
 Sedan 1994 har skolorna 
kunnat inleda språkundervis-
ningen i ett tidigt skede, och 
cirka en tredjedel av skolorna 
har gått in för att tidigarelägga 
undervisningen så att den 
inletts före årskurs 3.  

Eins
zwei drei

Üks 
kaks kolm 

neli



I PROJEKTET Kieliä kehiin varhenta-
malla fick eleverna i årskurs 1 och 2 
i Tammerfors bekanta sig med olika 
språk i form av introduktionsperio-
der på cirka åtta veckor. Med hjälp 
av så kallade Kikatus-lektioner med 
temat språkpedagogik och språk-
utveckling fick eleverna bekanta sig 
med de A1- och A2-språk skolan 
erbjuder en timme i veckan innan 
det var dags för dem att välja språk. Under läsåret 
hann eleverna bekanta sig med fyra olika språk. 
I Tammerfors erbjuds engelska, svenska, franska, 
tyska, spanska, ryska och kinesiska som A1-språk. 
 För barnen som deltar i förskoleundervisning 
erbjuds språkduschar och smakprov på olika språk 
som hålls av språkstuderande vid Tammerfors 
universitet. Staden och universitetet har nämligen 
inlett ett utbildningssamarbete där språkstude-
rande kan avlägga en kurs i tidigarelagd språk-
pedagogik och språkutveckling som omfattar 
fem studiepoäng. Inom ramen för kursen ska de 
studerande bland annat erbjuda stadens 
förskolegrupper språkduschar. 
 Målet med projektet i Tammerfors var att 
erbjuda samtliga elever i årskurs 1 och 2 tidigare-

lagd språkundervisning oavsett kön, 
boningsort och socioekonomisk 
bakgrund. För årskurs 1–2 i den 
grundläggande utbildningen har 
man utarbetat en kommunal läro-
plan för tidigarelagd språkundervis-
ning. Den tidigarelagda språkun-
dervisningen bygger på aktiverande 
arbetssätt och undervisning utan 
läroböcker.

  Tammerfors deltar i det regionala nätverket 
Kikatus, som stöder respektive kommuns utveck-
lingsarbete när det gäller språkpedagogik och 
språkutveckling och global fostran. Nätverkets 
utvecklingsgrupp träffas regelbundet och ord-
nar fortbildning för medlemmarna. Nätverket har 
ordnat fortbildning för såväl anställda inom små-
barnspedagogik och förskoleundervisning som för 
språklärare som undervisar i tidigarelagda språk. 
 I Tammerfors har man lyckats stärka mångsi-
diga språkval ännu bättre än tidigare. Våren 2018 
önskade cirka 28 procent av eleverna i årskurs 2 
något annat språk än engelska som A1-språk.

Outi Verkama, projektplanerare
outi.verkama@tampere.fi

“I Tammerfors 
har man lyckats 

stärka mångsidiga 
språkval ännu 

bättre än 
tidigare.”
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I PROJEKTET Meän kieliväylä 
i Övertorneå utökades svenskunder-
visningen med en veckotimme för 
eleverna i årskurs 1 och 2 samt för 
några förskolebarn. De flesta famil-
jer i Övertorneå åker regelbundet 
över till den svenska sidan av grän-
sen, så barnen hör mycket svenska 
på fritiden. Ändå är intresset lågt för 
att välja det andra inhemska språket 
som A1-språk. Målet med projektet har varit 
att göra studierna i svenska intressantare och 
uppmuntra eleverna att välja svenska som 
A1-språk.
 Projektet strävade bland annat efter att 
synliggöra svenskan mer i skolvardagen. 
–Tanken har varit att inte nöja oss med att enbart 
ge eleverna lektioner i svenska, utan också staka 
ut ett stråk till språket på andra sidan gränsen, 
så det införlivas i deras vardag, preciserar 
Timo Kunnari, som samordnat projektet. 

Lärmiljön utvecklades så att svenska 
ord och fraser synliggjordes i korri-
dorer och klassrum. Undervisning-
ens mål planerades så att eleverna 
skulle kunna använda den svenska 
de lärt sig också på lektioner i andra 
ämnen, till exempel i gymnastik, 
matematik och miljökunskap, och 
utanför själva lektionstiden, till 
exempel på lunchrasterna. 

Dessutom pågick det ett intensivt samarbete 
över riksgränsen med Övertorneå kommun i 
Sverige, för att de finska eleverna också skulle 
få använda sin svenska i umgänget med elever 
och vuxna med svenska som modersmål. I början 
av det nya läsåret kunde eleverna faktiskt berätta 
att de dagligen haft användning för sin svenska 
under sommarlovet.  

Timo Kunnari, skolföreståndare 
timo.kunnari@ylitornio.fi

PEDESI SPRÅKSTIG I PEDERSÖRE 
I projektet har det andra inhemska 
språket, finska, tidigarelagts så att 
det inletts redan i småbarnspedago-
giken och förskoleundervisningen. 
Dessutom inkluderades aktiverande 
arbetssätt i större grad i undervis-
ningen för eleverna i årskurs 1 och 
2. Det centrala målet har varit att 
stödja barnen som språkinlärare 
och språkanvändare samt lyfta fram 
vikten av att kunna finska i vardagen 
och med tanke på framtiden.      
 Barnen har aktivt deltagit i planeringen. De 
teman som valts har handlat om barnens vardag 
och saker som intresserar dem. De har fått bekanta 
sig med det andra inhemska språket genom lek och 
sång. Dessutom har man i projektet samlat material 
och spel i språkkappsäckar som barnen fått låna 
hem för att stödja språkinlärningen även hemma.

”Det känns som 
att man i hemmen 

har börjat reflektera 
över vikten av det 
andra inhemska 

språket” 

Yvonne Borgmästars ledare för 
förskola/morgon- och eftermiddagsverksamheten
yvonne.borgmastars@pedersore.fi 
 

KIELISTIGEN I NYKARLEbY  
I projektet ville man på mångsidiga 
sätt väcka barnens intresse för 
det finska språket redan i små-
barnspedagogiken och förskole-
undervisningen. 
 Projektets mål har varit att 
utveckla en positiv attityd till 
det andra inhemska språket och 
erbjuda barnen rikligt med möjlig-
heter att naturligt ta till sig finskan. 
Personalen har under dagens lopp 
sammanlagt använt finska med 

barnen minst 20 minuter i olika vardagliga 
situationer.  
 Inom projektet har man utarbetat didaktiska 
planer och sammanställt en öppen materialbank. 
Därutöver har man samlat stödmaterial som 
lämpar sig för tidig språkinlärning i Kielistigen-
kassar.

Teresia Tötterman-Engström
biträdande bildningsdirektör  
teresia.totterman-engstrom@nykarleby.fi 

”Projektet syftar 
uttryckligen till att 
utveckla tidigare-

läggningen av finska 
så att vi vid sidan av 
A1-finskan breddar 
den kommunikativa 

språkförståelsen”
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