Svenska nu-nätverkets förslag
till partierna inför riksdagsvalet 2019

Slutför reformen av B1-svenskan
Grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska) lägger grunden för den finskspråkiga
befolkningens svenskkunskaper. Trots att man gjort en hel del för att utveckla svenskundervisningen, kommer man inte ifrån att timresurserna halverats under de senaste 40 åren.

årsveckotimmar

Antalet årsveckotimmar undervisning i svenska i grundskolan har minskat genom åren
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Hösten 2016 tidigarelades svenskundervisningen till årskurs sex. På basis av den respons
Svenska nu fått från kommunerna uppskattar nätverket att tidigareläggningen varit framgångsrik. Att eleverna bekantar sig med landets andra officiella språk redan under lågstadiet är
naturligt, och det är välgrundat även ur ett pedagogiskt perspektiv.
Med tanke på språkstigen är det dock problematiskt att man valde att tänja grundskolans
befintliga årsveckotimmar i svenska i samband med tidigareläggningen. I och med att antalet
timmar i grundskolans timfördelning inte ökade, ledde reformen till att svenskundervisningen
i årskurserna 7-9 gick miste om två årsveckotimmar (från 6 till 4). Det man vann med tidigareläggningen förlorade man i avbruten språkstig.
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Vissa kommuner har kompenserat årskurserna 7-9 med mera svenskundervisning, men så är
inte fallet i alla kommuner. Detta skapar en ojämlik situation bland eleverna. I värsta fall kan
de fyra årsveckotimmarna i årskurserna 7-9 fördela sig så att det inte alls undervisas svenska
i nionde klass.
I publikationen ”Kuka opettaa ruotsia? Ruotsin kielen opettamiseen kelpoisuuden tuottavien
koulutusten arviointi” (2017) rekommenderar Nationella centret för utbildningsutvärdering
att man inte ska bryta elevens språkstig, utan man borde undervisa svenska i varje årskurs
på högstadiet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Nätverket Svenska nu:
• att man lägger till två årsveckotimmar svenskundervisning i timfördelningen för årskurs
7–9. Kostnad: 16 miljoner euro per år (källa: Riksdagens informationstjänst).

våga
uppleva
svenska

www.svenskanu.fi
Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga ungdomar att våga använda svenska.
Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram
kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar
för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som har att göra med svenskundervisningen.
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