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1 INLEDNING 
 

 

Invandring på grund av flyktingkrisen är ett högaktuellt tema just nu i Europa och 

därmed också i Finland - år 2015 mottog vi 32 748 flyktingar och hela Europa sam-

manlagt över en miljon (Finlands siffra YLE finska tv-nyheter 1.1.2016, Europas 

siffra BBC News 28.1.2016). Också andra typer av invandring har på sistone ökat i 

Finland: På 2000-talet nästan fördubblades antalet utländska personer bosatta i Fin-

land. I april 2016 hade vi i Finland ungefär 230 000 utländska medborgare (Statistik-

centralen). Det uppskattas att siffran ökar till cirka 330 000 personer före 2020 och 

till cirka 500 000 före 2030. (Arbets- och näringsministeriet). En stor ökning förvän-

tas alltså, och den ökningen kommer att göra vårt lands befolkningsstruktur mer 

heterogen. 

 

Flyktingkrisen har förstås fått mycket medieuppmärksamhet både på gott och ont och 

åsikter tycks finnas hos alla personer, inte minst radikala sådana som tycks ha polari-

serat motsättningarna mellan olika människogrupper. Jag har med nyfikenhet följt 

med diskussionen kring invandring och integrationsåtgärder och valde därför integ-

ration, närmare sagt svenskspråkig invandrarintegration i Finland, som tema för min 

pro gradu–avhandling. Temat med svensk integration har på sistone varit på tapeten 

och fått mycket medieuppmärksamhet i Svenskfinland och även lite i stora finsk-

språkiga massmedier, men det finns inte så mycket forskning kring just detta speci-

fika tema, främst några rapporter och utredningar. Därför vill jag bidra till forsk-

ningsfältet och diskussionen med mitt inlägg i form av en pro gradu–avhandling.   

 

Alla flyktingar och asylsökande som anländer till det mottagande landet behöver stöd 

och integrerande åtgärder för att göra asylsökandet så smidigt som möjligt och göra 

flyktingarna delaktiga i samhället och hjälpa dem att bli fullvärdiga och nyttiga sam-

hällsmedlemmar. Alla som får uppehållstillstånd behöver också en långsiktig integ-

ration, och i denna integrationsprocess spelar språket en stor och betydande roll, ef-

tersom det utgör en väsentlig del i det hela – identitetsskapandet, känslan av samhö-

righet, sysselsättning och sociala kontakter.  
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I Finland har varje invandrare en grundlagsenlig rätt att få integrera sig på antingen 

finska eller svenska i tvåspråkiga kommuner (inga enspråkigt svenska kommuner, 

Åland bortsett, från och med 1.1.2016 då Närpes blev tvåspråkigt, Svenska YLE 

31.12.2015), eftersom dessa är Finlands nationalspråk (Språklag 2003). För tillfället 

finns det drygt 30 tvåspråkiga kommuner i Finland (Åland bortsett), varav ungefär 

den ena hälften har finsk och den andra svensk majoritet (Finlands kommunförbund).  

 

Enligt pol.dr. Mika Helander handlar frågan om att integrera på svenska i Finland om 

”demokrati, rättvisa, likställdhet inför lagen och medborgerliga rättigheter” (Helan-

der 2015, 11). Denna rätt förverkligas ändå kanske inte så bra som den borde på 

grund av olika mångfacetterade aspekter och problem som invandrare stöter på, som 

jag kommer att belysa längre fram i min avhandling. Problematiken beror bland an-

nat på myndigheternas okunskap, negativa attityder, bristande finansiering och lågt 

deltagarantal i svenska integrationsutbildningar troligen på grund av bristande in-

formation om landets tvåspråkighet och integrationsmöjligheter på svenska (Creutz 

& Helander 2012, 9 och Teikari 2015, 50). Studien Via svenska påvisade att det år 

2012 fanns ett stort intresse bland huvudstadsregionens invandrare att lära sig och 

integrera sig på svenska, men att många överhuvudtaget inte ens visste att det fanns 

en sådan möjlighet, eftersom ingen hade berättat det för dem (Creutz & Helander 

2012, 9). Det finns alltså en viss problematik som försvårar den svenskspråkiga in-

vandrarintegrationen i Finland och hindrar dess potentiellt effektiva utveckling. 

 

Som jag redan tidigare nämnt är det inte så många som forskat i den svenska integ-

rationsutbildningen, vilket i och för sig inte är så förvånande eftersom det första or-

ganiserade, officiella och omfattande svenskspråkiga integrationsutbildningspro-

grammet startades först år 2012 vid Helsingfors arbetarinstitut Arbis. Före det fanns 

det bara språkkurser och integrationsstödjande verksamhet för invandrare, men mig 

veterligen ingen heltäckande helhet som Helsingfors Arbis numera har. I svenska 

Österbotten har svensk integration pågått länge och enligt Helander har Österbotten 

som område lyckats bäst med svensk integration i Finland (Helander 2015, 56), men 

i denna avhandling kommer jag inte att behandla Österbotten. 
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På finska sidan finns det mera forskning kring integration, speciellt vid Jyväskylä 

universitet (Helander 2015, 98), men jag vill bidra med mera information om den 

svenska integrationsvägen och se hur den fungerar i praktiken genom att intervjua 

informanter som bär ett stort ansvar för existensen och förverkligandet av det 

svenskspråkiga integrationsarbetet i vårt land, nämligen lärare i svenska som andra-

språk. Jag har valt att lägga tyngdpunkten på integrationen i Nyland eftersom jag 

själv har bott hela mitt liv i regionen och känner dess språkliga landskap. Jag vill 

reda ut arrangörernas syn på för- och nackdelarna med svensk integration samt deras 

visioner om hur man kunde utveckla verksamheten och hur de ser på framtiden för 

svensk integration i Finland.  

 

Genom att sätta språklärare i fokus får jag information ur en annan synvinkel jämfört 

med undersökningar som satt fokus på kursdeltagarna (se till exempel Teikari 2015). 

Jag hoppas på att få resultat som kan ge nya insikter till den rådande och, enligt 

vissa, ”absurda” diskussionen om svensk integration i Finland, där lite under 90 % (4 

820 317 personer) av befolkningen (5 451 270) var registrerad som finskspråkig och 

bara drygt 5 % (278 586) som svenskspråkig i slutet av år 2013 (Statistikcentralen). 

 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Avhandlingens syfte är att reda ut hur invandrarintegration på svenska i Finland 

(med Nyland som tyngdpunkt) går till, hur den i praktiken förverkligas och se hurda-

na åsikter och erfarenheter svensklärare (svenska som andraspråk) har om invandra-

rintegration på svenska i Finland. Jag vill också veta hur verkligheten på gräsrotsnivå 

ser ut, samt reda ut vad som fungerar och inte fungerar med svensk integration i Fin-

land. Jag är också ute efter utvecklingsförslag för verksamheten samt visioner om hur 

framtiden för svensk integration kommer att se ut.  

 

 

 

 

 

 



4 
 

Mina forskningsfrågor är följande: 

 

1) Hur ser svensklärare (svenska som andraspråk) på det svenska integrationsarbetet i 

Finland? Vad fungerar, vad fungerar inte?  

 

2) Hur skulle man kunna utveckla verksamheten med svensk integration i Finland, 

och hur ser framtiden ut? 

 

 

1.2 Disposition 

 

Avhandlingen har en teoretisk samt en empirisk del och består av sju kapitel. I nästa 

kapitel, kapitel 2, kommer jag att gå igenom vad integration och integrationsutbild-

ning betyder samt presentera nuläget (2010-talet) för svensk integration i Nyland. Jag 

ska också redogöra för vissa centrala begrepp. I kapitel 3 presenterar jag den teore-

tiska referensramen för min uppsats och i kapitel 4 tidigare forskning kring svensk 

integration i Finland. Uppsatsens empiriska del börjar i kapitel 5 där jag redogör för 

materialet och metoden, varefter jag går vidare med att presentera mina resultat samt 

analysera dem i kapitel 6. Efter det har jag en sammanfattning och en avslutande 

diskussion i kapitel 7. 
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2 BAKGRUND 
 

 

I bakgrundskapitlet ska jag redogöra för vad integration och integrationsutbildning 

betyder och vad de innebär, samt presentera nuläget (2010-talet) för svensk integrati-

on i Nyland: Hur ser den ut och vem är det som organiserar och främjer den? 

 

 

2.1 Integration 

 

Med integration avses “invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med må-

let att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och ar-

betslivet samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och 

sin egen kultur stöds” (Arbets- och Näringsministeriet, Integrationsfrämjande tjäns-

ter). Enligt Blomberg-Kroll m.fl. 2008, 15 (i Helander 2015, 21, Helanders övers.) är 

den huvudsakliga idén att “minoritetsmedlemmar som är integrerade, deltar i sin hel-

het i det politiska samfundet, har fullständiga rättigheter och får sin rättvisa andel av 

välfärden som fördelas bland medborgarna, men behåller sin kulturella identitet.” 

 

Syftet med integrationen är att hjälpa invandrare att klara sig i det finländska samhäl-

let (suomi.fi). För att integration ska lyckas behövs sektorsövergripande åtgärder som 

främjar och stödjar processen samt myndighetstjänster och tjänster av andra aktörer. 

De här tjänsterna och åtgärderna ordnas i första hand som kommunal basservice samt 

som service av arbets- och näringsförvaltningen. (Arbets- och Näringsministeriet, 

Integrationsfrämjande tjänster). Det är också viktigt att man lär sig finska eller 

svenska. Språkundervisning erbjuds för studerande på olika nivåer på stora orter. 

Integrationsverksamheten fokuserar på individuella stödåtgärder (suomi.fi, en adress 

för medborgartjänster).  

 

Ansvaret för integrationsärenden i Finland ligger på Arbets- och näringsministeriets 

bord. Ansvaret för de praktiska åtgärderna och tjänsterna ligger på Arbets- och nä-

ringsbyråerna samt kommunernas migrationsarbetstagare. Arbetsminister Jari Lind-

ström är den person som ansvarar för integrationsfrågor (Juha Sipiläs regering, situ-
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ation i maj 2016). På integrationsfältet finns ändå också andra viktiga aktörer, såsom 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunerna, Inrikesministeriet, Social- och 

Hälsovårdministeriet, Undervisnings- och Kulturministeriet samt tredje sektorn och 

frivilligorganisationer samt religiösa samfund (Arbets- och Näringsministeriet, För-

valtning och aktörer inom integrationsfrämjande). De alla spelar en viktig roll och 

allas insats samt fungerande samarbete behövs för att integration ska lyckas. Aktö-

rerna på integrationsfältet är ändå så många att det ibland uppstår förvirring gällande 

vad det är som var och en har på sitt bord. En klarare indelning av uppgifter behövs. 

 

Integrationspolitikens prioriteringar är bland annat att stödja känslan av samhörighet 

hos invandrarna och en ‘dubbelriktad integration’, stödja invandrarfamiljer samt 

främjande av sysselsättning för vuxna invandrare, speciellt genom utveckling av 

finsk- och svenskundervisning. Med dubbelriktad integration menas att både invan-

draren och samhället har en aktiv roll i integrationen och att de anpassar sig till den 

nya situationen. Integration är “en dubbelriktad, ömsesidig förändringsprocess, där 

samhället förändras i takt med att befolkningen blir mångformigare och invandraren 

skaffar sig kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet.” Integ-

rationsprocessen är “förknippad med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Sam-

hället ska erbjuda invandraren tillräckliga möjligheter till integration och aktivt del-

tagande” (integration.fi, Arbets- och näringsministeriets service).  
 
För att integrationspolitiken ska lyckas förutsätts att alla förvaltningsområden förbin-

der sig till “likabehandling, icke-diskriminering och motarbetande av rasism samt 

främjande av ett positivt attitydklimat” (Arbets- och näringsministeriet, Integration 

av invandrare och suomi.fi, en adress för medborgartjänster). För att främja integra-

tion behövs att invandrarna kan känna sig som “en bestående, jämlik och välkommen 

del av det finländska samhället” (Arbets- och näringsministeriet, Integration av in-

vandrare, Målen för integrationsfrämjande).  

 

Enligt Blomberg-Kroll m.fl. 2008, 15 (i Helander 2015, 21, Helanders övers.) kan 

integration delas in i sex grupper: den strukturella integrationen, den kulturella integ-

rationen, den kognitiva integrationen, den sociala integrationen, den politiska integ-



7 
 

rationen och den identifikatoriska integrationen. Härnäst ska de olika typerna av in-

tegration presenteras: 

 

1. Den strukturella integrationen hänvisar till “arbetsmarknaden, sysselsättningen, 

bostadsmarknaden, ekonomiska resurser och en jämn inkomstfördelning och andra 

aspekter av minoritetens samhällsposition som måste vara jämlika med majoritetens 

för att minoriteten ska vara integrerad. Minoriteten är inte segregerad från majorite-

ten i samhällsstrukturen enligt denna dimension av integrationen.” 

2. Den kulturella integrationen hänvisar till “språkkunskaper, värderingar, tradi-

tioner, vardagliga sätt att agera och kommunicera och sedvänjor som är tillräckliga, 

likartade eller överensstämmande med bosättningssamhällets förväntningar och 

krav.” 

3. Den kognitiva integrationen handlar om “minoritetsmedlemmarnas kunskaper 

och färdigheter som motsvarar samhällets krav för att minoriteten ska kunna klara sig 

och fungera i samhället.” 

4. Den sociala integrationen handlar om “växelverkan mellan minoritet och majori-

tet och om en samhällskommunikation där minoritetsmedlemmarna inte är segrege-

rade från resten av samhället, utan i kontakt med det.” 

5. Den politiska integrationen handlar om “rätten och möjligheterna att delta i poli-

tiska processer, beslutsfattande och mobiliseringen till kollektiv aktion genom or-

ganisationer, och om hur ofta minoritetsmedlemmarna mobiliserar sig.” 

6. Den identifikatoriska integrationen innebär “minoritetsmedlemmarnas subjekti-

va vilja att identifiera sig med samhället de befinner sig i och att de upplever sig som 

delaktiga i detta samhälle.” 

 

Alla sex typerna tangerar min avhandling men kanske den mest centrala ändå är den 

kulturella integrationen, eftersom den inkluderar också den språkliga aspekten, och 

språket, som vi vet, spelar en stor roll i integrationen. 
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2.2 Integrationsutbildning 

 

“Med hjälp av integrationsutbildningen sträver man efter att svara på invandrarens 

individuella utbildningsbehov” (integration.fi, språkliga målsättningar). 

Integrationsutbildningen hjälper den vuxna invandraren att bli delaktig i det fin-

ländska samhället. I utbildningen lär sig deltagarna språket (finska eller svenska) 

samt kommunikationsfärdigheter, samhälls- och arbetslivsfärdigheter. Deltagarna får 

också en personlig yrkesplan. Invandraren kan också avlägga studier på grundskole- 

eller gymnasienivå “om de underlättar inträdet till arbetsmarknaden eller fortbildnin-

gen.” 

 

Utbildningen ska anordnas enligt föreskrifter givna av Utbildningsstyrelsen. Integra-

tionsutbildningen avläggs som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (TE-tjänster, 

Arbets- och näringsministeriet, Integrationsutbildning för invandrare). Integration-

sutbildningen är en viktig del av integrationsarbetet för invandrare som har passerat 

läropliktsåldern: där förbättras invandrarnas samhälls- och kulturberedskap. Utbild-

ningen är också en väg till vidareutbildning och arbetsmarknaden (integration.fi, Ar-

bets- och näringsministeriets service, Integrationsutbildning)  

 

Ett av integrationsutbildningens mål är att hjälpa studeranden språkligt nå färdi-

ghetsnivå B1.1, det vill säga att de får “fungerande elementära språkfärdigheter” i 

finska eller svenska. Färdighetsnivå B1.1 innebär att studeranden får “sådan bereds-

kap i finska eller svenska som behövs i Finland både i vardagslivet och i arbete och 

utbildning”. Det är ändå inte bara språket som betonas, utan också kommunikations-

färdigheter så att studeranden lär sig klara av språkliga situationer av olika typ. Språ-

ket studeras med hjälp av “mångsidiga ämnesområden och innehåll som förklarar 

ändamålen med språkbruket”.  

 

Ämnesområdena och ordförråden upprepas och fördjupas under språkstudierna så att 

när studeranden förbättrar sina färdigheter går han/hon vidare till nästa färdighetsni-

vå. Målet med språk- och kommunikationsundervisningen är att “stärka invandrars-

tuderandens språkliga beredskap i enlighet med de färdigheter som behövs i både 

arbetslivet och samhället”. Målen för språkfärdighet kan variera beroende på bland 
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annat studerandens möjligheter till sysselsättning och framtidsplaner gällande yrket 

(integration.fi, Arbets- och näringsministeriets service, Språkliga målsättningar).  

 

Behovet av åtgärder som främjar integration samt sysselsättning bedöms preliminärt 

i den inledande kartläggningen som görs av antingen kommunen eller arbets- och 

näringsbyrån. Basinformation om det finländska samhället erbjuds, såsom informati-

on om stödmöjligheterna för integration. För familjer ges information och rådgivning 

om familjetjänster samt lagstiftning och praxis gällande familjer i det finländska 

samhället. Invandrarens sysselsättning främjas genom offentliga arbetskrafts- och 

företagstjänster. Yrkesinriktidad arbetskraftsutbildning samt frivilliga studier erbjuds 

också för invandrare. De kan stödjas med integrationsstöd eller arbetslöshetsförmån. 

Invandrare blir också uppmuntrade till företagsverksamhet och blir vägledda till re-

gionala företagstjänster som kan hjälpa dem vidare (Arbets- och näringsministeriet, 

Integration av invandrare, Integration och integrationsfrämjande). 

 

 

2.3 Integration på svenska i Nyland 

 

Enligt utredningen Via svenska (Creutz & Helander 2012, 45) fanns beredskapen hos 

utbildningsinstitutionerna att erbjuda svenskspråkig integrationsutbildning i Nyland 

år 2011. Det konstaterades att det ändå inte under de senaste åren hade organiserats 

sådana utbildningar eftersom det inte “ansetts existera sådana grupper som skulle ha 

ett primärt behov av svenska för sin sysselsättning” (Inrikesministeriet 2011 i Creutz 

& Helander 2012, 45). 

 

Året efter, 2012, började Helsingfors arbetarinstitut Arbis erbjuda en svenskspråkig 

integrationsutbildningshelhet på 50 studieveckor som innehåller en åttaveckors prak-

tidperiod. Målgruppen för Arbis integrationsutbildning är invandrare med “någon 

slags anknytning till svenskan”: till exempel tidigare boplats eller familj (Teikari 

2015, 19). Utbildningen är upplagd i tre moduler (14 veckor var och en) och går ut 

på arbetskraftsutbildning för arbetslösa invandrare, undervisning i svenska och finska 

(eller engelska) samt samhällskunskap (det vill säga arbetslivsfärdigheter och kultur-

kännedom). Målet är att få kursdeltagarna in i arbetslivet så fort som möjligt. Det 

försöker man göra genom att skapa sociala nätverk och kontakter till arbetsgivare i 
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huvudstaden som behöver personal med svenskkunskaper. Det förväntas att kursdel-

tagarna själva är aktiva och deltar i svenskspråkig verksamhet utanför klassrummet. 

(Helander 2015, 75). Första året (2012–2013) hade utbildningen 12 deltagare, andra 

året (2013–2014) 22 och tredje året (2014–2015) 29 (Teikari 2015, 18). Trenden har 

alltså varit stigande. Arbis integrationsutbildning är unik i Nyland, eftersom det är 

den enda svenska integrationsutbildningen som fungerar som en helhet. 

 

Därtill ordnas det kurser i svenska som andraspråk för invandrare samt rådgivningst-

jänster och språkcaféer. Luckan, det finlandssvenska informations- och kulturcentret, 

som finns på 11 platser i landet, organiserar sådan stödjande verksamhet. Språkcaféer 

ordnas i samarbete med Kvinnliga Akademiker rf. varje tisdag kl. 17–18.30 i 

Luckans lokaler. I språkcaféet diskuteras vardagliga ärenden och den språkliga nivån 

skräddarsys enligt deltagarnas kunskaper och önskemål (Luckan Integrations Face-

book-sida). Luckan har också en mentorverksamhet FIKA som går ut på att invan-

draren får en mentor med liknande utbildning, jobb eller fritidsintressen och de träf-

fas 4-8 timmar per månad under ett halvt år (Luckan Integration). 

 

I Nyland erbjuds undervisning i svenska som andraspråk åtminstone av Helsingfors 

Arbetarinstitut Arbis, Helsingfors Svenska handelshögskolan Hanken och Borgå fol-

kakademi AKAN. Jag presenterar deras kursutbud i kapitel 6.1.  

 

 

2.4 Begreppsdefinitioner 

 

I min avhandling kommer jag att använda flera olika begrepp som i det här skedet 

måste förklaras för att undvika missförstånd. Jag har valt några centrala integrations- 

och invandringsrelaterade begrepp. Begreppsdefinitionerna står i alfabetisk ordning 

och framgår ur Arbets- och näringsministeriets service integration.fi. 

 

Med asylsökande menas “en person som söker skydd och uppehållsrätt i en främ-

mande stat. En sådan person har ännu inte uppehållstillstånd i Finland.” En flykting, 

däremot, är “en utlänning som har goda skäl att frukta förföljelse på grund av urs-

prung, religion, nationalitet, tillhörighet i en viss samhällsgrupp eller politiska åsik-

ter. Flyktingstatus beviljas en person som får asyl i någon stat eller som betraktas 



11 
 

som flyktning enligt FN:s flyktingorganisation (UNHCR). Med främjande av integ-

ration avses “stödjande av invandrarens integrationsprocess genom åtgärder av myn-

digheter eller andra aktörer.” En inledande kartläggning är en “kartläggning som 

genomförs för arbetslösa arbetssökande, personer som får utkomststöd och personer 

som begär en kartläggning. I kartläggningen görs en preliminär bedömning av sys-

selsättnings- och studieberedskapen samt den övriga integrationsberedskapen. Kom-

munen eller arbets- och näringsbyrån ansvarar för kartläggningen. Grundar sig på 

integrationslagen (9–10 §).” En integrationsplan är en personlig plan för invandraren 

i fråga om de åtgärder och tjänster vars syfte är att stödja invandrarens möjligheter 

att inhämta tillräckliga kunskaper i finska eller svenska och andra kunskaper och 

färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet och främja invandrarens möjlighe-

ter att delta som en likvärdig medlem i samhällsverksamheten. En integrationsplan 

kan också utarbetas för minderåriga och vid behov för familjer. Grundar sig på integ-

rationslagen (11–18 §). Med begreppet invandrare avses helt enkelt “en person som 

flyttar från ett land till ett annat. Allmänt begrepp som gäller alla personer som flyttar 

på olika grunder.” Till sist behandlas utlänning som är “en person som inte är finsk 

medborgare.”  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

Som teoretisk referensram använder jag Lagen om främjande av integration 2010, 

Utbildningsstyrelsens Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna 

invandrare 2012 samt Språklagen. 

 

 

3.1 Lagen om främjande av integration 

 

Finlands första lag om främjande av integration trädde i kraft år 1999. 10 år senare, 

år 2009, började man göra omfattande uppdateringar i lagen. 30.12.2010 blev lagen 

förnyad och det är den lagen vi numera följer (lag 1386/2010). Det finns skillnader 

mellan de här två lagarna: Den första lagen betonade humanitär invandring och in-

tegration av arbetslösa invandrare, vilket var aktuellt då, medan den nya lagen fäster 

särskild vikt vid arbetskraftsbehov som en del av nutidens aktivare invandringspoli-

tik. (Inrikesministeriet 2013, 8, i Helander 2015, 24). Lagen erbjuder service som 

främjar integration under tre års tid efter invandrares ankomst till landet. Lagen från 

2010 gör inte längre skillnad mellan olika invandrarkategorier, utan gäller oberoende 

av grunden för vistelse (Saukkonen 2013, 95, i Helander 2015, 23). Lagen garanterar 

också individuell rätt till integration oavsett gruppstorlek. Lagen fastställer inte att 

integrationsspråket ska vara finska eller svenska så att det andra språket är uteslutet, 

utan det är möjligt att frivilligt studera det andra språket (Helander 2015, 68). 

 

Syftet med lagen är att “stödja och främja integration och invandrares möjligheter att 

aktivt delta i samhällsverksamheten i Finland.” Lagens syfte är dessutom att “främja 

jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mellan olika befolknings-

grupper.” Lagen tillämpas på alla som har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland en-

ligt utlänningslagen (301/2004) och även på den vars uppehållsrätt har registrerats 

eller för vilken har beviljats ett uppehållskort i enlighet med utlänningslagen (Lag 

om främjande av integration 2010). 
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3.2 Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 2012 

 

“Anordnare av integrationsutbildning kan inte lämna grunderna obeaktade eller avvi-

ka från dem” (s. 3).  

 

Integrationslagen säger att integrationsutbildning för vuxna invandrare ska ges i en-

lighet med Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 

skrivna av Utbildningsstyrelsen (Lagen om främjande av integration 1386/2010, 20 

§). Utbildningsstyrelsens rekommendation är att utbildningsarrangören bygger upp 

en egen läroplan som utgår från de här grunderna.  Sedan ska läroplanen godkännas 

av sina respektive grupper som alla läroanstalter eller någon annan som organiserar 

utbildning kommit överens om i sina egna stadgar eller instruktioner. Vid utarbetan-

det av en läroplan för integration av vuxna invandrare ska utbildningsorganisatören 

ta i beaktande det egna områdets integrationsprogram. De faktorer som speciellt 

främjar integration på den egna orten ska stå skrivna i läroplanen (s. 9).  

 

Läroplanen innehåller utgångspunkter för anordnandet av utbildningen och en besk-

rivning av utbildningen och dess målgrupper. Den innehåller också särdrag för integ-

rationsutbildningen till exempel när det gäller synen på lärandet, inlärningsmiljö och 

arbetssätt, verksamhetskultur samt individualisering och differentiering. Det beskrivs 

också hur man utarbetar en individuell läroplan för de studerande, tillvägagångssätt 

för att bedöma och dokumentera de studerandes utgångsnivå för att kunna hänvisa 

dem till en lämplig studieväg. Dessutom beskrivs allmänna mål för integrationsut-

bildningen, mål och centrala innehåll för finsk/svenskkunskaper och kommunikativa 

färdigheter, arbetslivs- och samhällskunskaper samt för de valfria studier som erb-

juds. Vidare innehåller läroplanen också mål för ordnande av handledning, stödande 

av studerande och anordnande av stödet samt beskrivning av uppgifter och arbetsför-

delning för dem som deltar i handledningen. Dessutom behandlas bedömning av stu-

derande, bedömningsformer och – praxis under utbildningen och när utbildningen 

slutar, praxis när respons ges, bedömningsskala, betyg och uppgifter som förs in på 

betyget.  Det skrivs också om samarbete med andra läroanstalter, medborgaror-

ganisationer och andra sammanslutningar samt om samarbete för att ordna arbets-

praktik. 
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Läroplanen kan också innehålla specifika avsnitt för olika regioner eller orter, kom-

muner eller läroanstalter. I grunderna för läroplanen (s. 12) ges en lista över studier 

som måste inkluderas i varje läroplan och avläggas av kursdeltagarna. Studierna ska 

integreras med varandra och genomföras i englighet med studerandes individuella 

studieplan. Studierna som ska avläggas är följande: finska/svenska och kommunika-

tiva färdigheter (30–40 studieveckor), färdigheter för arbetslivet och samhällsfärdi-

gheter (15–25 studieveckor) och handledning (5 studieveckor). Det ska inkluderas en 

eller flera perioder av färdigheter för arbetslivet och samhällsfärdigheter i arbetslivet. 

Minimiomfattningen av dem är sammanlagt sex studieveckor. Man kan också inklu-

dera valfria studier i studieplanen, och i studierna kan också ingå till exempel färdi-

gheter i eget modersmål eller kompetens i vardagen och föräldraskap. Dessa kan av-

läggas inom tredje sektorn. När man planerar en utbildning ska behovet av utbildning 

och det regionala utbildningsutbudet beaktas. Moduler kan användas vid indelningen 

av integrationsutbildningen. Moduler är “studieperioder som kan variera i längd eller 

i tempo, dvs. i hur snabb takt studierna framskrider.” Integrationsutbildningen kan 

bestå av 2-5 moduler. Utbildningen kan avläggas både på dag- och kvällstid samt på 

distans och som flerformsundervisning. Utbildningen kan avläggas på båda språken 

på tvåspråkiga orter (s. 13). 

 

Integrationsutbildningens värdegrund är samma som värdegrunden för det finländska 

utbildningssystemet. Jämställda och jämlika rättigheter för invandrare garanteras 

med stöd av grundlagen (Grundlagen 731/1999, 6 § på läroplanens s. 10). 

 

I kapitel 5.2, Svenska och kommunikativ färdighet står det att en fungerande elemen-

tär språkfärdighet (färdighetsnivå B1.1) är målet för finska/svenska och kommunika-

tiv färdighet. Läroplanen nämner fungerande färdighet i finska eller svenska som en 

viktig förutsättning för att man ska lyckas med integrationsprocessen. Språkunder-

visning och undervisning av kommunikativa färdigheter baserar sig på uppfattningen 

om en funktionell språkfärdighet, som säger att studeranden är en social aktör som 

för sina egna kommunikationsbehov kan använda språket. I början av utvecklingen 

av språkfärdigheten och under integrationsutbildningen anses de kommunikativa 

färdigheterna vara viktigare än den språkliga exaktheten. Det konstateras att “en mil-

jö där målspråket talas ger många möjligheter att öva upp språkfärdigheten och de 

kommunikativa färdigheterna” (s. 24) och det påpekas att invandraren borde utnyttja 
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detta faktum. Det finns olika delar för språkfärdighetsnivåerna A1, A2 och B1.1 som 

innehåller det centrala innehållet. Delarna är: temaområden, kommunikativa färdi-

gheter och språklig funktion. Viktigheten av en central terminologi påpekas också då 

det står att det är “viktigt att den centrala terminologin systematiskt lärs ut från en 

konkret till en mera abstrakt” (s. 25). 

 

 

3.3 Språklagen 

 

I Finlands språklag står det skrivet att Finland är ett land med två nationalspråk, fins-

ka och svenska. Varje medborgare har rätt att använda både finska och svenska vid 

kommunala myndighetskontakter i tvåspråkiga kommuner. Med statliga myndigheter 

såsom Skattebyrån, Folkpensionsanstalten FPA och Polisen får man använda båda 

språken var som helst på fastlandet. Vissa statliga bolag såsom Posten och statliga 

järnvägsbolaget VR måste också delvis kunna erbjuda service på svenska. Språkla-

gen uppdaterades år 2004 och det är den lagen vi numera följer. Lagen tillämpas hos 

domstolar och andra statliga myndigheter, och i tvåspråkiga kommuner hos de kom-

munala myndigheterna (Justitieministeriet).  

 

Finländska kommuner kan delas i enspråkigt finska kommuner och tvåspråkiga 

kommuner (finska och svenska). Tidigare fanns det också enspråkigt svenska kom-

muner, men efter att Närpes 1.1.2015 officiellt blev tvåspråkig har vi inga enspråkigt 

svenska kommuner kvar på fastlandet. Nu talar vi om officiell tvåspråkighet, men det 

råder fortfarande svensk dominans i flera österbottniska kommuner såsom Närpes. 

Med att officiellt bli tvåspråkigt fick Närpes 2.2 miljoner mera i statsandelar, så 

övergången förverkligades delvis av ekonomiska skäl (Svenska YLE 31.12.2015). 

Kriterierna för en kommun att kunna vara tvåspråkig är att antingen minst 8 % av 

befolkningen har svenska eller finska som modersmål och utgör minoritet, eller att 

minst 3000 personer har kommunens minoritetsspråk som modersmål.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 
 

 

Som jag tidigare redan några gånger har nämnt så finns det inte så mycket forskning 

om svensk integration i Finland, men de senaste fyra åren (2012–2015) utgör ett un-

dantag. Före denna tidsperiod var svensk integration aktuellt främst i Österbotten 

(närmast Närpes) där integration på svenska redan skett i årtionden, eftersom de förs-

ta vietnameserna anlände redan på 80-talet. Där är det ett naturligt val att integrera 

invandrare på svenska eftersom svenskan har ett såpass starkt fotfäste i området. År 

2013 talades i Närpes över 30 språk och 10 % av invånarna (ungefär 1000 personer) 

hade utländsk bakgrund (Svenska YLE 23.10.2013). Nu har situationen ändå börjat 

förändras, och några kommuner även i Österbotten och Åboland har overgått till del-

vis finsk integration (Jakobstad: asylsökarna på finska, kvotflyktingarna på svenska) 

eller helfinsk integration (Nagu och Pargas) (Svenska YLE 9.12.2015), vilket i och 

för sig är ett ganska oväntat beslut, eftersom de alla är tvåspråkiga kommuner med 

svensk majoritet. 

 

I det här kapitlet presenterar jag tidigare forskning kring svenskspråkig integration i 

Finland, främst Nyland. Kanske de två viktigaste undersökningarna som påverkat 

min avhandling och som jag kommer att hänvisa till är pol. dr. Mika Helanders färs-

ka utredning beställd av Svenska Kulturfonden Kan vi stå till tjänst? Integration på 

svenska i Finland (2015) samt Helanders och pol. mag. Karin Creutz rapport för 

Tankesmedjan Magma Via svenska – den svenskspråkiga integrationsvägen (2012) 

gjord i samband med utvecklingsprojektet för invandrarutbildning Delaktig i Finland 

som pågick 2011–2013.  

 

Tiina Karoliina Teikaris pro gradu – avhandling Svenska som ett alternativt integra-

tionsspråk - En empirisk studie om invandrare i Helsingforsregionen som integrerats 

på svenska (2015) har också varit mig till stor nytta, eftersom den mig veterligen är 

en av de första pro gradu – avhandlingar kring svensk integration i Finland. Jag har 

haft färska undersökningar till förfogande eftersom forskningsfältet är såpass nytt 

och också fått så mycket medieuppmärksamhet i Svenskfinland (även lite på finska 

sidan) på sistone. Det är förstås en fördel att ha pinfärsk forskning till förfogande, 
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eftersom Finland ifjol (2015) mottog så många (32 748) flyktingar, vilket förstås 

radikalt förändrar situationen genom att sätta extra mycket tryck på integrationsåt-

gärder inom en relativt kort tid. Det är Finland inte van vid.  

 

 

4.1 Projektet Delaktig i Finland & Utredningen Via svenska 

 

I 2011 började projektet Delaktig i Finland, som var ett utvecklingsprojekt för invan-

drarutbildning. Under projekttiden (1.2.2011–30.6.2013) testades olika sätt att ordna 

utbildning inom kommunala utvecklingsprojekt runtom Finland. Svenskfinland fick 

tre projekt: Huvudstadsregionen, Raseborg och Kust-Österbotten (så kallat K5-

område). Dessutom fanns ett tvåspråkigt delprojekt i Vasa (Helander 2015, 17). Så 

här beskrivs projektet:  

Projektet har utgått från att invandrarnas individuella behov ska beaktas i utbildnin-

gen. Utvecklingen av utbildningen har baserat sig på de tre integrationsvägar som 

fastställts i projektet:  

1. Invandrare som redan är på arbetsmarknaden och invandrare som snabbt vill in 

på arbetsmarknaden  

2. Invandrare som behöver särskilt stöd 

3. Invandrarbarn och invandrarungdomar  

   

Delaktig i Finland (DiF) (på finska Osallisena Suomessa) var ett av de största pro-

jekten med målsättningen att effektivisera invandrarnas integration enligt den nya 

integrationslagen, som trädde i kraft 1.9.2011. Genom olika försök utvecklades mo-

deller till exempel för integrationsutbildningen. Modellerna togs i bruk i hela landet 

efter försöken. Enligt nätsidan ska det i framtiden även utfärdas en bestående lags-

tiftning gällande utbildning för invandrare. (Delaktig i Finland, Svenska för invan-

drare). Projektet genomfördes i samarbete mellan och med medfinansiering av ar-

bets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands kommun-

förbund, Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden (Arbets- och näringsmi-

nisteriet, Delaktig i Finland). 
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I samband med projektets svenska del skapades en virtuell inlärningsmiljö i svenska 

för invandrare i Finland och samhällskunskap (SFIF, http://www.sfif.fi/sv). Nätmil-

jön är skapad av Lilian Ivars (projektkoordinator för Delaktig i Finland/K5) och Jaa-

na Grönlund (Projektutvecklare av virtuell inlärningsmiljö i svenska för Delaktig i 

Finland/ K5). Det handlar om ett “nätbaserat studiematerial som kan användas av 

lärare och studerande inom den fria bildningen för undervisning i svenska.” Nätmate-

rialet innehåller också samhällskunskap och är “ett hjälpmedel som gör det lättare att 

studera när den studerande har tid.” Användarna av tjänsten uppmanas kontakta sina 

respektive kommuners medborgarinstitut. Det konstateras att institutens språklärare 

hjälper till vid starten och kan sedan fungera som handledare under studierna. Svens-

ka Kulturfonden har stått för finansieringen (http://www.sfif.fi/sv). 

 

I DiF i K5 finns två nivåer, svenska I och svenska II. Båda kan avläggas antingen 

som flerformsstudier eller med individuell undervisning. I projektet ingår en satsning 

att skapa goda förutsättningar för arbetsinvandrare för inlärning av svenska språket 

och samhällskunskap. Kursernas språklärare är från K5-områdets fyra medborgarins-

titut: Malax-Korsnäs, Kaskö, Kristinestads medborgarinstitut och Närpes vuxeninsti-

tut. Att utveckla information och rådgivning för invandrare i början av deras integra-

tionsprocess hör också till projektets uppgifter, och med projektet får språklärarna 

nya verktyg för sin undervisning (SFIF). 

 

I samband med projektet Delaktig i Finland beställde finlandssvenska tankesmedjan 

Magma av pol. mag. Karin Creutz och pol. dr Mika Helander en rapport om den 

svenska integrationsprocessen i Finland. Utredningen kom att heta Via svenska – den 

svenskspråkiga integrationsvägen och var den första stora och omfattande utrednin-

gen som kartlade svensk integration i Finland och gav en helhetsbild av hur den fun-

gerar. Redan år 2009 hade Magma i samarbete med tidningen Helsinki Times gjort 

en enkät som var riktad till invandrarna i hela Finland och fått fram intressanta resul-

tat: Det fanns “ett betydande intresse för den svenskspråkiga kulturen och för det 

svenska språket bland invandrare i hela landet.” Denna tendens var speciellt synlig 

bland huvudstadsregionens högutbildade invandrare (Creutz & Helander 2012, Tei-

kari 2015, 24). Samtidigt visade undersökningen att det fanns “ett skriande informa-

tionsglapp kring integrationsmöjligheter på svenska i städer och kommuner i huvuds-

tadsregionen” (Creutz & Helander 2012, 9). 
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År 2012 estimerades antalet invandrare i huvudstadsregionen som sköter sina ären-

den på svenska och som deltar i olika svenskspråkiga aktiviteter uppgå till ungefär 

2000 personer (Teikari 2015, 18). Enligt beräkningar finns det 5000 personer med 

utländsk bakgrund i hela Helsingforsregionen som har någon typ av personlig ank-

nytning till det svenska språket i vårt land (von Etter 2014, 5, i Teikari 2015, 18). 

 

Man måste komma ihåg att svensk integration i Finland redan har pågått länge – en-

ligt Helander (2015, 13) integrerades olika nationaliteter och språkgrupper som an-

lände till Finland till exempel under 1800-talet ofta på svenska. Även Via svenska (s. 

15) talar om samma tendens men nämner även tidigare tal, nämligen 1600- och 

1700-talen då svenska och tyska industrimän hämtade järnindustrin till Finland. 

Också ostmästarna, kafferostarna, grundare av sågindustri, textilindustri och varvsin-

dustri nämns bland grupper vars medlemmar ofta integrerades på svenska. Bryggeri-

industrin med Hartwall och Sinebrychoff samt sötsaksindustrin med Karl Fazer hör 

till de mest kända. Det betonas att många viktiga kulturpersoner inom de här grup-

perna integrerades på svenska i Finland (Laakkonen 1991, 11-12 i Creutz & Helan-

der 2012, 15). Man måste förstås minnas att språkförhållanden var annorlunda än 

idag – svenskan var ju maktens och elitens språk i motsats till finskans nuvarande 

dominans. 

 

 

4.2 Svenska som ett alternativt integrationsspråk 

 

Våren 2015 utkom en pro gradu-avhandling som heter Svenska som ett alternativt 

integrationsspråk  - En empirisk studie om invandrare i Helsingforsregionen som 

integrerats på svenska som senare också blivit utförligt citerad i Helanders färskaste 

utredning för Svenska kulturfonden Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i 

Finland (2015). Syftet med gradun var att att ta reda på vilka personer som väljer 

svenska som integrationsspråk i huvudstadsregionen och varför. Skribenten ville 

också veta ifall det fanns en gemensam faktor i gruppen, angående till exempel deras 

bakgrund eller motiveringen till språkvalet. Ytterligare ville Teikari få fram vilken 

roll som svenskan spelar i informantgruppens vardag: i vilka sammanhang kan språ-

ket användas och klarar man sig på svenska i huvudstadsregionen?  
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Teikari fick intressanta resultat, till exempel att personer som kunde andra indoeuro-

peiska språk tyckte att svenskan var lättare att lära sig än finskan. Med svenska som 

integrationsspråk tyckte informanterna också att det var ett sätt att snabbare tillägna 

sig den språkkunskap som finskt medborgarskap förutsätter (Teikari 2015, 49). 

Största delen av informanterna hade utbredd användning för det svenska språket, det 

vill säga att de hade lyckats med att hitta olika domäner för svenskan. (Också Via 

svenska fick fram liknande resultat). Största delen hade ändå upplevt negativa attity-

der från både vanliga finländares och myndigheternas sida och konstaterade att det 

saknades information om integration på svenska (Teikari 2015, 50, Creutz & Helan-

der 2012, 9). På frågan om informanterna klarar sig på svenska i huvudstadsregionen 

fick hon som resultat att “generellt verkade informanterna uppleva att man klarar sig 

på svenska, men samtidigt påpekades det att också andra språk behövs” (Teikari 

2015, 50).  

 

 

4.3 Utredningen Kan vi stå till tjänst? 

 

Utredningen Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland publicerades och 

presenterades på Svenska kulturfondens seminarium Mångfald är rikedom! – om 

integration på svenska i Finland i Nationalmuseets auditorium i Helsingfors 

18.11.2015. Enligt Helander är utredningen “en tematisk fortsättning på undersök-

ningen Via svenska – den svenskspråkiga integrationsvägen” (Helander 2015, 9). I 

Kan vi stå till tjänst? ser Helander på organiseringen av integrationstjänster på 

svenska, medan Via svenska koncentrerade sig mer på invandrarnas personliga erfa-

renheter om att integrera sig på svenska i Finland. Utredningen koncentrerar sig på 

integrationen av vuxna invandrare till skillnad från projektet Delaktig i Finland, där 

alla invandrarkategorier togs med. Syftet med Helanders projekt var inte normativt - 

han ville inte göra en bedömning av svenskspråkiga integrationens nödvändighet i 

Finland eller huruvida den svenskspråkiga integrationen fungerar. (Helander 2015, 

9). 

 

Enligt Helander (2015, 9-10) beskriver det ofta förekommande ifrågasättandet av en 

svenskspråkig integration “det nationalistiska tänkandets dominans i dagens samhäl-

le.” Han tillägger att “den nationella enheten och verkligheten tas för given och den 
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dominerande kulturen ifrågasätts eller relativiseras inte.” Han fortsätter med att dryf-

ta ifall man genom invandringen ska trygga den finlandssvenska befolkningens fort-

satta existens genom att ta in nya gruppmedlemmar i Svenskfinland. Helander påpe-

kar att det är i samhällets periferier som den svenskspråkiga integrationen numera är 

mest aktuell (Helander 2015, 14). Han tillägger att kommunens språkliga status i hög 

grad avgör invandrarnas förutsättningar att integreras på svenska. Han fortsätter med 

att påpeka att andelen svenskspråkiga kommunmedlemmar minskar i de tvåspråkiga 

kommunerna.  

 

Integration kan sägas bestå av statens åtgärder (Helander 2015, 22). Enligt Helander 

(Helander 2015, 23) förhindras ändå integrationen ofta av fördomar, negativa attity-

der, diskriminering och även rasism hos majoritetsbefolkningen. Det finns också 

andra problem med svensk integration, till exempel att integrationsstöd inte beviljas 

för studier i svenska och att elevgrupperna i integrationsutbildningar är så pass hete-

rogena gällande utbildningsnivå och språkkunskap att det är svårt att skapa undervis-

ningsgrupper på svenska (Helander 2015, 23 & 84). Det tycks också vara problema-

tiskt att fylla kravet på gruppens minimistorlek, 18 elever (Helander 2015, 48–49). 

Det som också försvårar integrationsarbetet är förvaltningsmässiga oklarheter (He-

lander 2015, 53) och faktumet att arbets- och näringsförvaltningen lokalt och re-

gionalt erbjuder olika förutsättningar att välja integrationsspråk i olika delar av landet 

(Helander 2015, 55). Det finns inte heller någon klar linjedragning om huruvida man 

önskar att nyinflyttarna stannar på de orter där de integreras eller om man förväntar 

att de flyttar till storstäderna (Helander 2015, 111). Det här har att göra med så kallad 

urbäddning (se Giddens 1990): alltså att det lokala samhället nuförtiden inte har en 

så stor betydelse som präglare av aktörers verklighet som den brukade ha (i Helander 

2015, 113–114). 

 

Integrationsutbildningen på svenska i Finland måste frivilligt tas hand om av med-

borgar- och arbetarinstitut, folkakademier, utbildningscentra och organisationer, ef-

tersom det råder resursbrist – det som belyser detta är faktumet att det bara finns en 

person som tar hand om alla upphandlingar och dessutom är hon moderskapsledig 

(situationen vid årsskifte 2015–2016). På hösten 2015 hade det i Nyland ännu inte 

gjorts någon upphandling av Närings-, trafik- och miljöcentralen på svenskspråkig 
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integrationsutbildning. I Nyland erbjuds svensk integration av Arbis i Helsingfors, 

Folkakademin i Borgå och Lärkkulla i Karis (Helander 2015, 49, intervju).  

 

I sin utredning (s. 72) presenterar Helander sin egen, intressanta och subjektiva hypo-

tes om svensk integration i Nyland, och jag kommer att bifoga den här i sin helhet 

eftersom jag tycker den är så tankeväckande: 

 

Den absolut viktigaste orsaken till att svenskspråkig integration är av så liten om-

fattning i Nyland är att den finskdominerade huvudstadsregionen präglar hela Ny-

land på ett sätt som betonar nationell enhetskultur och underskattar kulturell och 

regional diversitet. Dessutom innehåller finlandssvenskheten också imperialistiska 

element som gör att kultursvenskarna vill rikta in sig på majoritetssamhället och 

samhällets centrum, medan bydgesvenskarna är marginaliserade och bygderna på 

vissa sätt utgör huvudstadsregionens bakgård. De vardagliga svenskspråkiga miljö-

erna i Nyland saknar ett sådant symboliskt stöd från intellektuella, kulturpersoner 

och annan samhällselit som skulle stödja regionernas livskraft. Huvudstaden do-

minerar och bygdesvenskarna i Nyland representerar i denna ekvation “lägre klass” 

och får därför mindre resurser. Svenskbygderna i Nyland är inte kulturellt lika au-

tonoma och vitala som motsvarande områden i Österbotten. Därför blir den 

svenskspråkiga integrationen lidande dels av myndigheternas (och delvis av metro-

polsvenskarnas) imperialistiska stöd av hegemoniska lösningar, dels av det civila 

samhällets resignerade atmosfär. 
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5 MATERIAL OCH METOD 
 

 

Som material använder jag fyra intervjuer med informanter som fungerar som språk-

lärare i svenska som andraspråk. Samtliga informanter jobbar i Nyland: en vid en 

handelshögskola, en på ett arbetarinstitut, en på ett medborgarinstitut och en i en fol-

kakademi. Intervjuerna ägde rum i Helsingfors, Raseborg (Karis) och Borgå. Samtli-

ga informanter var kvinnor och enligt min uppskattning i ålderskategorin 30–65. De-

ras arbetserfarenhet i sina nuvarande jobb varierade också ganska mycket: Lärare 1 

hade sju års arbetserfarenhet, lärare 2 12 år (varav 8 med invandrare), lärare 3 27 år 

och lärare 4 “många år” (slumpmässig numrering av lärarna). 

 

Intervjuerna har spelats in med en teknisk apparat, och innehållet samt vissa för av-

handlingen intressanta citat transkriberats. Jag spelade in intervjuerna, eftersom jag 

ville koncentrera mig på innehållet och för att efteråt delvis kunna transkribera mate-

rialet. Jag försökte idka smalltalk före inspelningen började för att minska spännin-

gen hos informanterna. Intervjuernas längd är 12–50 minuter och de har utförts i feb-

ruari 2016. Ungefär samma frågor ställdes åt alla informanter. Etiska frågor togs i 

beaktande med att be om tillstånd för inspelning samt för att få använda innehållet i 

vetenskapligt syfte.  

 

För att få svar på mina forskningsfrågor och generellt få veta om svensk integration, 

ställde jag frågor med följande huvudteman: 

 

1) Basinformation om lärare, deras språkkurser och kursdeltagare. 

2) De viktigaste aspekterna vid planering av en språkkurs & kursinnehåll och läro-

medel.  

3) Problemet med heterogena grupper. 

4) Betydelsen av svensk integration i Finland.  

5) Generella åsikter om svensk integration och utvecklingsförslag.  

6) Faktorer som behövs för en lyckad integration. 

7) Andra kommentarer och åsikter kring integration generellt. 
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Jag ska analysera intervjuinnehållet noggrant och koppla det till tidigare forskning. 

För att få en djupare förståelse för informanternas svar är forskningsmetoden kvalita-

tiv.  

 

Intervju har valts som metod, eftersom jag vill få fram ärliga, personliga åsikter av 

mina informanter som står i kärnan av integrationsarbetet vid sidan av invandrarna, 

som alla tillsammans med myndigheter möjliggör att den grundlagsenliga rätten att 

integreras på svenska i Finland åtminstone i någon mån förverkligas. Intervju som 

datainsamlingsmetod har som syfte att “identifiera nya fenomen, nya egenskaper och 

nya företeelser” (Eklund 2012, 1). Det är exakt det som jag vill göra.  

 

Intervju är enligt min åsikt ett personligare sätt än enkäter att närma sig informanten, 

och i och med att intervjun sker ansikte mot ansikte får man informantens uppmärk-

samhet effektivt fångad. Förutom fördelar finns det förstås också nackdelar med in-

tervju som empirisk metod, nämligen till exempel om intervjuaren för mycket styr 

diskussionen åt ett visst håll eller framför för många subjektiva åsikter. Jag har för-

sökt låta informanterna relativt fritt berätta om sina erfarenheter inom ramar för min 

undersökning och ställt preciserande improviserade frågor – man kan ju aldrig på 

förhand veta hurdana svar man kommer att få. Därför har jag inte heller ställt exakt 

samma frågor till alla informanter. Mina intervjuer har varit semistrukturerade 

(=halvstrukturerade). Syftet med semistrukturerade intervjuer är att “få en persons 

syn på sin verklighet och man vill därför att personen ska berätta så mycket som möj-

ligt utan att ledas av intervjuaren” (Hedin 1996, 6). 
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6 BASINFORMATION, RESULTAT OCH ANALYS 
 

 

I det här kapitlet ger jag basinformation om läroanstalter i Nyland som erbjuder un-

dervisning i svenska som andraspråk, om lärare och om deras kurser. Tyngdpunkten 

ligger ändå på forskningsresultat och deras analys.  

 

 

6.1 Basinformation om läroanstalter, lärare och deras kurser 

 

Min första intervjufråga hade många delfrågor. Där frågade jag om generella saker 

om informanterna, deras studeranden och de kurser som de håller. Det som kom fram 

var, som väntat, att alla främst hade utländska studerande på sina kurser, men även 

finländare. Informanterna håller kurser på många olika nivåer som ofta numreras 

enligt svårighetsgrad (till exempel på Handelshögskolan erbjuds Swedish 1, 2, 3 och 

4). Numren motsvarar ofta också vissa kunskapsnivåer inom Europeiska referensra-

men, som ställs som krav eller mål som studerande borde nå upp till i slutet av kur-

sen. På Arbetarinstitutet använder man bokstäver från A till C enligt europeiska refe-

rensramen. I år har de kursdeltagare främst på nivå A. Europeiska referensramen är 

ett verk som beskriver färdigheter och bedömning inom främmande språk. Verket 

består av sex referensnivåer av språkfärdighet (A1, A2, B1, B2, C1 och C2). Refe-

rensnivå A syftar på en språkanvändare i nybörjarnivå, på nivå B är man en självs-

tändig språkanvändare och på nivå C en avancerad språkanvändare. Med hjälp av 

referensnivån kan man jämföra språkfärdigheter oberoende av språk eller skolsystem 

(Skolverket). 

 

Vid sidan av sådana här språkkurser finns också en kurs i vardagssvenska (Handels-

högskolan), konversationsgrupper (Arbetarinstitutet) och en kurs i finländsk kultur 

(Handelshögskolan). Arbetarinstitutet erbjuder även en preppkurs som förbereder för 

allmän språkexamen som krävs för finskt medborgarskap. Arbetarinstitutet skiljer sig 

annars också från andra utbildningsanordnare i att där ingår språkkurserna i en större 

integrationsutbildningshelhet. Visst erbjuder Arbetarinstitutet också enskilda kurser, 

men deras svenskspråkiga integrationsutbildningshelhet är unik i Finland. Arbeta-
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rinstitutet skiljer sig också på det sättet från andra utbildningsanordnare att deras 

kurser är centralt uppbyggda och planerade med bestämda kursinnehåll. Därför kan 

lärarna inte så mycket påverka kursinnehållet. Handelshögskolan har gemensamma 

kurser med Arcada (en flerbranschhögskola i Helsingfors). Folkakademin erbjuder 

också handledning, skrivkurser och CV-kurser åt studeranden samt många fritidsak-

tiviteter för invandrarna, såsom matlagning en gång/månad. Det som är intressant i 

folkakademin är faktumet att en del invandrare bor i deras lokaler. Vid sidan av 

svenskundervisning undervisas de också i finska och engelska. Två tredjedelar av 

språkundervisningen ges i svenska och en tredjedel i finska.  

 

Angående elevmängd på integrationskurser/svenska som andraspråk fanns det skill-

nader mellan olika utbildningsanordnare: Handelshögskolan (ungefär 40 invandrare 

+ en del finländare), Arbetarinstitutet (ungefär 100 studerande med finländare med-

räknade, Medborgarinstitutet (ungefär 20 studerande) och Folkakademin (18 stude-

rande). Studeranden representerade alla kontinenter och tiotals nationaliteter. På 

Handelshögskolan var 15–16 nationaliteter representerade, på Arbetarinstitutet alla 

världsdelar men främst ryssar i år, lärare 3 hade undervisat mer än 50 nationaliteter 

och på Folkakademin fanns det 13 olika nationaliteter med sex olika alfabetsystem.  

 

Angående timantal fick jag veta att vid Handelshögskolan varar svenskkurserna hela 

terminen med fyra timmar/vecka, på Arbetarinstitutet sex timmar/vecka, på Medbor-

garinstitutet åtta timmar/vecka + en gång/vecka kurs i asylförläggningen i Mjölbolsta 

i närheten av Karis, och i Folkakademin flera timmar/dag eftersom en del av eleverna 

och studeranden bor i samma lokaler. I undervisningen ingår två timmar samhäll-

skunskap och historia, och två timmar finska och engelska/vecka.  

 

Härnäst presenteras kursutbudet för olika läroanstalter som erbjuder undervisning i 

svenska som andraspråk. Svenskkurser som Arbetarinstitutet erbjuder för invandrare 

är följande: SFI 1 (startnivå 0 – målnivå A2.2), 2 (startnivå A1.2 - målnivå A2.2), 3 

(startnivå A2, målnivå B1) och 4 (startnivå A2.2 – målnivå B1), SFX svenska, Swe-

dish for Parents och Klara dig på svenska (A1-A2). SFX svenska kombinerar språks-

tudier med närvårdarstudier och Swedish for Parents är, som namnet berättar, en kurs 

för föräldrar med barn som är under tre år gamla. Svenskan erbjuds på många olika 

nivåer, från nybörjare till mer avancerade. Lektioner hålls två gånger i veckan två 
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och en halv timmar/gång under höst- och vårterminen. SFI-lektioner hålls varje var-

dag, två och en halv timmar/gång. Därtill innehåller kurserna också finskundervis-

ning två gånger i veckan, två och en halv timmar/gång, och studiehandledning en 

gång/vecka en och en halv timmar/gång. Kursen Klara dig på svenska handlar om att 

kunna sköta myndighetsärenden och vardagliga situationer på svenska. Kursen inne-

håller också huvudstadsregionens historia och kultur och hålls på vårterminen en 

gång/vecka två och en halv timmar/gång. Förutom svenskkurserna som speciellt är 

avsedda för invandrare erbjuder Arbetarinstitutet också andra svenskkurser. Alla 

kurser hittas i Arbetarinstitutets kurskatalog (Helsingfors Arbis kurskatalog 2015–

2016). 

 

I folkakademin erbjuds Svenska I och II, både med 25 veckotimmar hela läsåret au-

gusti-maj. Svenska I är nybörjarkursen och har A1-A2 som målnivå. Svenska II har 

B1-B2 som målnivå. Vid Svenska II erbjuds också hjälp med att delta i nationella 

språkexamen som behöver avläggas för att få finskt medborgarskap. Genom att bli 

godkänd i Svenska II uppskattas man ha sådana kunskaper som motsvarar kraven i 

nationella språkexamen. Läs- och skrivförmåga krävs av deltagare (Borgå folkaka-

demi AKAN hemsida). 

 

Lärare 3 som jobbat längst (27 år) med invandrare var ett intressant fall. Hon började 

redan år 1989 lite efter att de första vietnameserna hade anlänt till Närpes år 1988. År 

1989 fanns det redan också 140 vietnameser i Jakobstadstrakten i fem kommuner. Då 

de anlände hade de norska tolkar med sig. På den tiden fanns det fem lärare i Finland 

som skötte hela den svenska integrationen. Det som var speciellt intressant med lära-

re 3 var att hon hade avlagt en officiell utbildning i svenska som andraspråk vid Vasa 

universitet och Österbottens högskola. Utbildningens omfattning var 40 studieveckor 

och innehöll många studiebesök till Sverige (Stockholm och Umeå). Numera finns 

ingen liknande möjlighet att officiellt utbilda sig till lärare i svenska som andraspråk 

i Finland, vilket i och för sig är ganska oroväckande. Mycket ligger på den enskilda 

lärares ansvar: att skaffa kompetens och vidareutbilda sig.  

 

Efter jobbpasset i Österbotten flyttade lärare 3 till Västra Nyland och började jobba 

med kurder, kosovoalbaner och somalier år 1995. Då började man också med språk-

kurser med blandade grupper för finnar och utlänningar. Hon berättade också att hon 
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under flera somrar undervisade svenska för invandrare på Åland på särskilda som-

markurser, och att dit kom folk från alla världsdelar. Hon har undervisat alla typer av 

invandrare, från analfabeter till allra högsta nivå. Hon berättade ett exempel om en av 

sina studeranden under årets lopp: Det handlade om en läkare som hade vuxit upp i 

Italien och kom till Finland. Först började han integreras på finska, men slutade efter 

två veckor på grund av att språket var för svårt. Han bytte till svenska sidan och gick 

från nybörjarsvenska till avancerad svenska på ett halvt år. Nuförtiden jobbar han 

som anestesiläkare på svenska i Vasa. 

 

 

6.2 Resultat och analys 

 

I det här kapitlet presenterar jag mina resultat och analyserar dem.  

 

 

6.2.1 Det bästa respektive svåraste med jobbet 

 

Det bästa 

 

Min första intervjufråga var också ute efter det bästa respektive svåraste med lärar-

jobbet i svenska som andraspråk. Jag fick ganska liknande svar, eftersom alla lärare 

verkade trivas bra med sitt jobb: Man kan bestämma mycket själv och vara kreativ, 

man lär sig också själv hela tiden och man får jobba med människor i ett interna-

tionellt sammanhang. Man lär sig och kan hitta på nya sätt att göra saker beroende på 

hurdan gruppen är.  

 

Om att själv också lära sig mycket kommenterade en informant att man “genom att 

se med deras ögon ser man även nya saker i vår egen kultur.” Lärare 1 konstaterade: 

“Att jobba med utlänningar från olika bakgrunder är jätteintressant.” Lärare 2 tyckte 

helt enkelt om att speciellt undervisa utlänningar och att lektionerna och jobbet är 

“konkret tidsbundet”, alltså att man gör jobbet (“står på scen”) och far hem. Hon 

konstaterade också att när hon undervisar så lär hon sig lika mycket som de (kursdel-

tagarna). Lärare 2 konstaterade också att “det är fint att kunna erbjuda folk som verk-

ligen har illusioner och är villiga att jobba, möjligheter.”  
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Alla verkade ha en positiv inställning till sitt jobb och dela tanken om en dubbelrik-

tad inlärning, alltså att både läraren och kursdeltagarna lär sig av varandra. Gällande 

detta kommenterade lärare 4: “Genom att se med deras (invandrarnas) ögon ser man 

nya saker i vår egen kultur.” 

 

Det svåraste 

 

Det svåraste med jobbet enligt informanterna var gruppernas heterogenitet. Lärare 4 

konstaterade att “kunna möta eleven på hans/hennes nivå är svårt, speciellt om man 

inte har något gemensamt språk alls.” Ibland har lärare 4 också analfabeter bland sina 

studeranden, och då är det speciellt svårt. I år fanns dock inga analfabeter. Lärare 3 

kommenterade att lärare besitter en viss “tyst kunskap” som gör att de klarar sig av 

varje svår situation. Hon håller också på med suggestopedi och hur man kan göra 

språkundervisningen roligare. Lärare 2 sade att det helt enkelt kan var svårt med nå-

gon som blir efter och inte är så utbildad. Lärare 1 tyckte att det är svårt att bestäm-

ma uppgifternas svårighetsgrad och att hitta balansen inom studentgruppen. Hon til-

lade att det kräver mycket jobb och man måste skapa extramaterial för begåvade eller 

snabbare studeranden. Man måste helt enkelt göra olika saker i olika takt.  

Lärare 2 berättade att det är lite problematiskt med några kursdeltagare som faller 

ifrån kurserna eftersom de enligt egen utsago blivit ovänligt bemötta på stan eller av 

myndigheterna på grund av svenskan, eller att de inte har hittat användsningområden 

för svenskan, fastän Arbetarinstitutet skulle ha försökt stödja dem. Det är oroväckan-

de, eftersom det underlättar språkinlärningen att kommunicera med andra i autentiska 

miljöer, och kommunikationen har dessutom “djupare socialpsykologiska dimen-

sioner.” Genom att möta samhället under integrationsutbildningen, och om förvänt-

ningarna på invandrarnas kompetens är positiva, förstärks självförtroendet hos dem 

(Gougoulakis 2009, 39 & 41). Det är dessutom oftast väsentligare i integrationspro-

cessen att känna samhället och dess kultur integrerade i vardagliga språkliga och 

arbetsrelaterade situationer än att bara studera språket som sådant utan någon kopp-

ling till det verkliga livet (Pöyhönen m. fl. 2009, 40). 
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6.2.2 Planering av en språkkurs och materialvalen 

 

Utbildningsarrangörernas tankar, idéer och kreativitet spelar en stor roll i hela integ-

rationsverksamheten och kursplaneringen, eftersom arrangörerna står inför en utma-

nande situation i att hjälpa till med att integrera invandrare på svenska. Det fattas 

läromaterial för SFI (svenska för invandrare) för finländska förhållanden och det 

finns inte någon pedagogisk utbildning som ger behörighet för att undervisa svenska 

som andraspråk i Finland. Det har tidigare funnits en officiell utbildning i det, men 

inte längre. Det fick jag veta av en av mina informanter som gått utbildningen på 70-

talet.  

 

Materialvalen 

 
Fråga två handlade om planeringen av en språkkurs och materialvalen. Gällande ma-

terialvalen för kurserna berättade de flesta att de använder den rikssvenska bokserien 

Rivstart som basmaterial. Den handlar precis om svenska för invandrare (SFI). Lik-

nande böcker tycks inte finnas för finländska förhållanden och därför använde infor-

manterna just Rivstart. Annat material finns, men inte i bokform. Många kommente-

rade att Rivstart inte är det enda materialet de använder, eftersom den behöver anpas-

sas och kompletteras för finländska förhållanden - Rivstart har till exempel inlästa 

ljudfiler, men bara på rikssvenska. 

 

Om Rivstart kommenterade lärare 3 följande: 

 

Det är helt strunt att säga att man inte kan använda rikssvenska läromedel. Man kan 

rensa bort Sverigedelarna och ersätta dem med Finland. 

 

Ett finlandssvenskt läromaterial för SFI efterlystes dock, (svenska för invandrare) 

och lärare 3 önskade speciellt mera digitalt material inläst på finlandssvenska så att 

eleverna skulle få höra och lära sig det finlandssvenska uttalet, som till exempel sak-

nas när man använder just Rivstart. Mera yrkesinriktat material och specialvokabulär 

efterlystes också.  
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Arbetarinstitutet var ett intressant fall gällande material och kursplanering, eftersom 

jag fick veta att kursinnehållet bestäms “uppifrån” och läraren måste följa det nog-

grant. På Arbetarinstitutet används mycket webbmaterial speciellt på preppkursen 

som förbereder för allmän språkexamen. Rivstart används ändå också i alla grupper. 

Arbis lärare kommenterade att Rivstart är alltför Sverigecentrerad men har bra 

grammatik. Hon kompletterar den med Finlands geografi. 

 

Andra materialkällor som nämndes utöver Rivstart var nätsidan kotisuomessa.fi, 

moodle.sfif.fi, Kristliga folkhögskolans bokmaterial för svenska som andraspråk för 

finländska förhållanden, och läromaterialet Aktivera din svenska! på Västra Nylands 

folkhögskolans samt Utbildningsstyrelsens nätsidor. Kotisuomessa.fi är en virtuell 

inlärningsmiljö där man kan studera finska och svenska, moodle.sfif.fi ett online 

hjälpmaterial för svenska för invandrare och samhällskunskap och Aktivera din 

svenska! är gjord av lärare 3 och tar fasta på keramik, silversmide och textilslöjd. Om 

Kristliga folkhögskolans bokmaterial fick jag inga närmare upplysningar, så jag vet 

inte vad det går ut på. Lärare 1 berättade att hon använder Moodle eftersom det är lätt 

att ge respons där.  

 

Alla lärare kommenterade att de själva skapar material enligt studerandens behov. 

Lärare 3 berättade för mig att hon försöker ha en “så bred palett som möjligt” och att 

samhällskunskap också är viktigt vid sidan av språket. Det kan också många under-

sökningar bekräfta (se t.ex Pöyhönen m.fl. 2009, 40, Gougoulakis 2009, 39 och Mar-

tikainen et al. 2015, 181). Enligt Gougolakis är motivationen “allra starkast när indi-

viden känner sig uppskattad och får en chans att delta i samhällsgemenskapen.” Pöy-

hönen m.fl. konstaterar att det för integrationen vore väsentligare att känna samhället 

och kulturen integrerade i vardagliga och yrkesrelaterade språkanvändningssitu-

ationer där man kan öva sina kunskaper. Lärare 1 sade att hon också betonar varda-

gliga situationer i sin undervisning eftersom hon för tillfället har många studeranden 

som har önskat det. Dessutom berättade hon också att den samhälleliga synvinkeln är 

viktig för vissa grupper.  

 

Martikainen et al. (2015, 181) hänvisar till Lainiala & Säävälä (2010) när de framhä-

ver att utveckling av språkkunskaper är en kollektiv process: för att utveckla sina 

språkkunskaper också utanför språkklassrummet behöver invandrarna kontakter med 
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målspråkstalarna. Det märker man också själv då man studerar ett främmande språk: 

om man inte får använda det i autentiska situationer med infödda talare blir man inte 

lika skicklig och utveckligen stannar i ett visst inlärningsskede. Koukkari-Anttonen 

och Suokonautio (intervjuade av Pöyhönen m.fl. 2009, 40) tycker att språk under-

visas enligt en viss statisk idé som inte tar i beaktande att språket lever och förändras. 

Språket borde enligt dem ses som ett redskap med vilket man fungerar i samhället, 

inte som en särskild helhet som lärs in som ett knippe regler. För det ändamålet be-

hövs autentiskt och mångsidigt material. 

 

Kursplanering 

 

Gällande kursplanering konstaterades att kursinnehållet beror på deltagarna och det 

som just för dem är nyttigt – man ska ha lite olika typer av uppgifter för olika män-

niskor. Det är viktigt eftersom invandrarna bildar en heterogen grupp när det gäller 

deras sociala, utbildningsmässiga och annan bakgrund (se Paananen 2005, Tilasto-

keskus 2005 i Martikainen 2006, 32). Pöyhönen m.fl. (2009, 14) påpekar att språkut-

bildning är ett viktigt och gott stöd i utvecklingen av språkkunskaperna, men inlär-

ningsresultaten kan vara väldigt olika, eftersom utgångspunkterna (utbildnings- och 

kultursmässiga) samt de realistiska målen för elevernas språkkunskaper och syssel-

sättningsmöjligheter varierar betydligt. Den administrativa synen på språkbehärsk-

ning kan vara olik i jämförelse med arbetsgivarens syn på saken. Språkutbildningens 

syn på kunskapernas tillräcklighet kan också vara annorlunda än invandrarens. Det 

understryks ändå att det viktigaste är att notera att det handlar om en pågående livs-

lång inlärningsprocess (Pöyhönen m.fl. 2009, 14). Arbis lärare konstaterade följande: 

 

Språk kan kännas jättesvårt att lära sig om det är såsigt och så här, medan är det 

vettigt uppbygt med rätt sak vid rätt tidspunkt vid rätt moment, så känns det hanter-

ligt för de studerandena. Och sen ska det inte bara vara hanterligt, utan också roligt. 

 

Hon tog också upp folk från tredje världen utan utbildning som har helt andra förut-

sättningar än sådana som kommer från Europa och har studiebakgrund och samma 

alfabet som vi. Speciellt kvinnor och hemmamammor som inte kan läsa eller skriva 

står inför en utmanande situation och blir lätt utanför alla stödsystem (Virtanen 2009, 

intervju, i Pöyhönen m.fl. 2009, 28). På finskt håll ordnas ABC-kurser för analfabe-



33 
 

ter och sådana som inte kan skriva. Det skulle ändå vara bra med särskilda kurser där 

språket undervisas med metoder som inte baserar sig på läs- eller skrivförmåga 

(Pöyhönen m.fl. 2009, 42). Man måste komma ihåg att alla inte strävar efter syssel-

sättning och att det inte är en realistisk möjlighet för alla åtminstone genast efter an-

komsten till det mottagande landet. Med tanke på sådana grupper borde målen för 

integrationsutbildningen vara främst sådana som har med livskompetens (kontroll 

över livet) att göra. Integration betyder också annat än sysselsättning (intervjuer med 

Koivumäki och Virtanen, i Pöyhönen m. fl. 2009, 29).  

 

Lärare 2 berättade att hon gör lite olika typer av uppgifter för olika människor och på 

det sättet individualiserar hon sin undervisning. Hon betonade vikten av en tydlig 

ram och struktur i kursplaneringen. Hon underströk också gruppdynamikens betydel-

se i klassrummet, och att det är ytterst viktigt att kunna skapa en trygg gruppmiljö. 

Lärare 3 konstaterade att man rent pedagogiskt måste följa elevernas nivåer. Hon 

sade att hon aldrig kan planera en kurs förrän hon har träffat elevmaterialet. Hon för-

söker alltid individualisera sin undervisning så långt det går men funderar också på 

om det finns något gemensamt mellan alla elever fastän de har olika kunskapsnivåer. 

Desto mera fick jag inte veta, så det blev lite öppet hur individualiseringen går till i 

praktiken och vad det är som skulle kunna vara gemensamt mellan eleverna. Hon 

påpekade att eleverna aldrig har samma nivå när de börjar en kurs.  

Här finns ett citat av henne: 

 

Man får ha sina pedagogiska känselspröt ute hela tiden och se och reagera på deras 

reaktioner. Hur ska jag tillmötesgå eleverna för att de ska känna att det är menings-

fullt? 

 

Lärare 4 berättade att hon betonar språkanvändningen samt att det finns en “tvåvägs-

kommunikation” på hennes kurser. Hon betonade även att “vi inte ska komma och 

säga att så här ska du göra.” Enligt henne har det också med tvåvägskommunikation 

att göra. Tvåvägskommunikation betonas också allmänt i finländsk integrationspoli-

tik där det råder en tanke om dubbelriktad integration. Det betyder att det inte bara är 

invandrare som anpassar sig till det finländska samhället utan också att ursprungsbe-

folkningen vänjer sig vid att leva i ett etniskt och kulturellt mångsidigt samhälle (se 

t.ex Arbets- och näringsministeriet 2014, Saukkonen 2013, 87 och von Etter 2014, 
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8). Lärare 4 framhävde också faktumet att det redan finns mycket kunskap hos ele-

verna som man hela tiden ska ta i beaktande. “Man ska inte undervärdera folk”, 

konstaterade hon. Hon försöker också individualisera sin undervisning så långt det 

går och kommenterade att “man måste ta var och en och försöka hitta en lösning.” 

Kursplaneringen skulle säkert gå smidigare om integrationsaktörerna och enskilda 

lärare skulle samarbeta mera. Lärare 1 efterlyste just behovet av mer samarbete och 

konstaterade:  

 

Man funderar på samma saker i olika ställen, men så vet man inte liksom att de gör 

också samma grej, att vi kunde faktiskt samarbeta. 

 

Lärare 3 berättade om projektet att uppdatera webbsidan kotisuomessa.fi där man 

virtuellt kan studera finska och svenska. Projektets mål är att skapa material för yr-

kessvenska och få allting samlat på ett ställe. Idén är också att ha ett nätverk där alla 

lärare som jobbar med invandrare kan träffas och att sidan ska bli en materialbank 

för lärare. 

 

 

6.2.3 Problemet med heterogena grupper 

 

Fråga tre handlade om problemet med heterogena grupper, alltså inlärningsgrupper 

som har deltagare med olika utbildningsbakgrunder och kunskapsnivåer, vilket är 

typiskt för andraspråksinlärning i Finland. Många svar på denna fråga behandlades 

redan vid frågan två. Det kommenterades att det är svårt att hitta en lämplig 

svårighetsgrad på uppgifter och finna balansen och att heterogeniteten resulterar i 

mycket extrajobb för läraren då han/hon måste skapa extramaterial för svaga och 

långsamma respektive begåvade och snabba inlärare. “Olika saker görs i olika tempo, 

helt enkelt”, som en informant uttryckte det. En informant kommenterade att det ide-

ala förstås vore att alltid ha inlärare med samma nivå i samma grupp, men att verk-

ligheten tyvärr ser annorlunda ut på grund av det låga deltagarantalet i kurserna samt 

resursbrist. 
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Finskspråkig integration har mera resurser än svenska och man försöker bilda inlärn-

ingsgrupperna så att studerandena skulle ha ungefär samma nivå. Tiden som behövs 

för inlärning samt livssituationer kan vara väldigt olika hos kursdeltagarna (Intervju 

med Suokonautio, i Pöyhönen m. fl. 2009, 27). Alla framskrider i sina studier i egen 

takt, vilket kräver stark yrkeskunskap och kompetens av utbildaren att ta varje in-

divid i beaktande. På finska sidan eftersträver man att lindra heterogeniteten genom 

att ha kortare undervisningsperioder och chansen att repetera kursen. Om det ser ut 

som om alla utbildningsdelar inte är nödvändiga kan man också i vissa fall hoppa 

över dem. Ett problem har nämligen varit att studeranden har fastnat i ständiga 

utbildningar och inte kommit ut i arbetslivet (Pöyhönen m.fl. 2009, 27).  

 

Lärare 3 berättade att hon har hållit kurser för inlärare på alla möjliga nivåer från 

analfabeter till allra högsta nivå. Hon var optimist och sade att man alltid hittar lö-

sningar, och att det enligt henne beror på den “tysta kunskap” som läraren besitter 

(en kunskap som är svår att förklara som utvecklas genom erfarenhet som gör att 

läraren klarar sig i svåra situationer).  

 

Det vore bra att ha personer med samma yrkesbakgrund i samma grupp. I Sverige 

gör man det och utbildningen kallas Sfx. Sfx ordnas för närvarande för medicinare 

(Sfa-medicin), vårdpersonal (Sfv), pedagoger (Sfp), företagare (Sff), hantverkare 

(Sfh), lastbilsförare (Sfl), bussförare (Sfb) och ingenjörer (Sfin). Gougolakis (2009, 

40) konstaterar: “Genom att sammanföra personer med liknande yrkesbakgrund 

avser man att skapa ett klimat i Sfx-grupperna som, enligt utvärderingarna, gynnar 

språkinlärningen.” Samtidigt påpekar han ändå att det är “ytterst få” som kan erbjuda 

yrkesinriktad Sfi-undervisning. Dessutom anser Gougolakis (2009, 41) att Sfx kan 

vara vara en strategisk satsning som främjer ett “positivt tillväxtklimat i samhället”, 

ökar livskvaliteten hos de nyanlända och minskar utanförskapet ifall man erkänner, 

förvaltar och tillvaratar deras (nyanländas) kompetenser på ett optimalt sätt. Kom-

munförbundet och Länsstyrelsen i Stockholm tycker att utvärderingar som gjorts 

kring Sfx visar att Sfx resulterar i bland annat att “de språkliga målen uppnås 

avsevärt snabbare liksom möjligheten att få jobb eller starta företag” (Gougolakis 

2009, 41). 
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Gällande svensk integration i Finland erbjuds, som tidigare nämnt, också Sfx svenska 

men bara av Arbetarinstitutet Arbis i Helsingfors och det finns bara en linje: 

nårvårdarstudier kombinerade med språkstudier. Finsk integration, däremot, hade ett 

projekt som hette SPECIMA som pågick 1.12.2000 – 31.8.2007 och var ett sätt att 

ordna kompletteringsutbildning för högutbildade invandrare för att få yrkeskompe-

tens och behörighet också i Finland. Syftet med projektet var att främja sys-

selsättning av högutbildade invandrare så att de får jobb som motsvarar deras utbild-

ning, och att utnyttja know-how resurser i sektorer med brist på arbetskraft och före-

bygga utslagning (Pylkkä 2013).  

 

SPECIMA-utbildning odnades för bland annat läkare, tandläkare, farmaceuter och 

studiehandledare. För tillfället ordnas utbildning enligt SPECIMA främst bara för 

lärare, och i Jyväskylä-trakten (Jyväskylä universitet och Jyväskylä yrkeshögskola). 

Högutbildade invandrare är dock en heterogen grupp och det finns inte tillräckligt 

med personer med samma eller liknande yrkesbakgrund för att kunna skapa en egen 

grupp för dem. För grupper som läkare eller lärare skulle det vara bra med sådan 

riksomfattande utbildning som SPECIMA redan haft (Intervju med Suokonautio, i 

Pöyhönen m.fl. 2009, 26). 

 

 

6.2.4 Behovet av svensk integration i Finland 

 

Fjärde frågan var mer generell och var ute efter åsikter om den svenska integra-

tionens behov och betydelse i en finländsk kontext. Alla informanter ställde sig posi-

tivt till svensk integration och sade att det är viktigt att ge valmöjligheten när det 

gäller integrationsspråket i tvåspråkiga kommuner, men vissa var väldigt klara med 

att påpeka att det inte räcker med enbart kunskaper i svenska, speciellt i hu-

vudstadsregionen. Å andra sidan har också bristfälliga svenskkunskaper visat sig 

vara ett hinder för sysselsättning och avancemang i arbetskarriären (Martikainen et 

al. 2015, 181). Lärare 1 formulerar saken på följande sätt: 

 

Vill man ha jobb så måste man också kunna finska. Men förstås sen också när man 

skaffar jobb så kan det hjälpa att du också kan svenska. Det beror jättemycket på var 

du bor, vem du känner, vem du umgås med och så vidare. 
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Hon tillägger också gällande svenskan i Helsingfors att man nästan måste veta var 

man kan tala svenska. Var hittar man de här människorna som man kan tala svenska 

med? Hon tycker att åtminstone de flesta inte klarar sig enbart på svenska i Helsing-

fors. Lärare 2 instämmer och anser dessutom att det “inte alls är möjligt att klara sig 

på svenska i Helsingfors”. 

 

Det påpekades också av två informanter att man måste vara väldigt tydlig med att 

fråga varför någon vill integreras på svenska och berätta att man också behöver kun-

na finska. Man måste gå igenom för- och nackdelarna med finska respektive svenska 

som integrationsspråk. En informant gick så långt att hon även ifrågasatte svensk 

integration för sådana människor som inte har någon koppling till Svenskfinland och 

berättade att hon har stött på många människor som integrerats på svenska bara 

därför att de hade hört att svenskan skulle vara lättare att lära sig än finskan och att 

det på det sättet skulle vara lättare att få finskt medborgarskap. Likadan information 

framkommer också i andra undersökningar som bekräftar att invandrarna faktiskt 

anser svenskan vara ett lättare språk att integreras på än finskan. Det hänvisas till 

exempel till svenska språkets släktskap med många stora världsspråk (se t.ex 

Creutz&Helander 2012, 41, och Teikari 2015, 28). En annan informant, lärare 4, såg 

det som en stor styrka att integreras på svenska just för att att inlärningen kan gå 

snabbare jämfört med finskan – då kan man snabbare börja fungera i samhället. Hon 

berättade också om språksituationen i Borgå och konstaterade att eleverna upplever 

att de faktiskt behöver svenska på jobbet, eftersom det råder en levande tvåspråkighet 

i staden, fastän finskan numera är majoritetsspråket.  

 

Generellt var alla positiva till svensk integration och tyckte att man i tvåspråkiga 

kommuner ska ha möjlighet att välja integrationsspråket. Lärare 2 kommenterade att 

det i svenskspråkiga regioner är självklart att integreras på svenska, men att det också 

är bra att kunna finska om man inte blir kvar i regionen. Utan en svensk kontext kan 

det kännas svårt att lära sig språket. Så här kommenterade hon svensk integration och 

svenska språket i Norden: 
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Jag tycker att den (svensk integration) är ett alternativ som ska finnas, men man ska 

inte inbilla någon att man bara kan klara sig på svenska, att det inte kanske är 

världens vettigaste val alla gånger om man inte har kopplingar till det, såvida man 

inte planerar att flytta till Norden. 

 

Hon fortsätter: 

 

Svenskan har ändå liksom hela Norden bakom ryggen att den är attraktiv på det 

sättet. Den öppnar också perspektiv att kunna jobba på andra ställen. De som inte 

söker jobb och har valt svenska bara för att det kanske är lättare, kan bli desillu-

sionerade. Inte alla, men vissa blir nog. 

 

Hon var inte den enda som tog upp det här med svenskans användbarhet i Norden - 

tre lärare av fyra nämnde Norden som svenskans styrka i jämförelse med finskan. 

Det är förstås naturligt att man klarar sig bättre på svenska än finska i Norden och det 

har också andra integrationsrelaterade undersökningar konstaterat. Svenskan öppnar 

upp hela Norden och några invandrare har också släktingar som bor i andra nordiska 

länder (se t.ex Creutz & Helander 2012, 41 och 43, samt Teikari 2015, 31).  

 

Flera lärare hänvisade även till Helander, som i Kan vi stå till tjänst? föreslog att 

lagtexten “finska eller svenska” skulle bytas till “finska och/eller svenska” så att det 

vore möjligt att integreras samtidigt på båda språken utan att gå miste om stödpengar 

och för att kunna behärska våra båda språk, vilket avsevärt skulle förbättra sys-

selsättningsmöjligheter i tvåspråkiga kommuner. Lärare 4 instämmer och konstaterar 

att det bästa, förstås, skulle vara att behärska båda språken. Om man väljer svenska 

som integrationsspråk kan det ändå hända att man går miste om stödpengar, vilket är 

diskriminering, som lärare 3 poängterar. 

 

 

6.2.5 Fungerar svensk integration idag och hur borde den utvecklas? 

 

Fråga fem hade att göra med frågan om svensk integration faktiskt fungerar och hur 

den skulle kunna utvecklas. De flesta informanterna var ganska tydliga med att 

svensk integration inte riktigt fungerar som den borde, och presenterade många or-
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saker till det, samt sina förbättringsförslag. Lärare 3 var kanske mest pessimistisk om 

läget eftersom det för tillfället nästan bara ordnas finsk integration i Västra Nyland 

och Åboland, fastän enskilda kurser i svenska nog finns. Några kommuner i Åboland 

(Pargas och Nagu) har övergått från svensk till finsk integration, som jag redan 

nämnde i kapitel fyra.  

 

Problem som informanterna talade om var till exempel resursbrist (se också Creutz & 

Helander 2012, 31 och Helander 2015, 49, 86 och 115), bristande samarbete mellan 

olika integrationsaktörer, avsaknaden av tydliga utbildningsstigar, faktumet att man 

inte beviljas stöd att lära sig svenska om man redan integrerats på finska, infor-

mationsbrist om den svenska integrationsvägen (se också Creutz & Helander 2012, 

9), att det finns för få invandrarbarn i svenska skolor (alltför homogent elevmaterial) 

och faktumet att integrationsärenden sköts på statlig nivå med bristande förståelse för 

tvåspråkighet. Enligt Helander handlar det om ett nationalistiskt enspråkigt tänkande 

(Helander 2015, 113-114).  

 

Problem som förekommit i samband med finsk integration är delvis de samma. I 

utredningen om språklig integration gjord av Pöyhönen m.fl. på Soveltavan kielen-

tutkimuksen keskus vid Jyväskylä universitet tas ytterligare följande problem upp i 

bokens inledning: kontinuitet i utbildningen, att läroplanens alla mål inte nås och att 

målen känns alltför ambitiösa för många, att undervisningmetoden baserad på 

klassrumsundervisning och grammatik hindrar språkanvändning i riktiga situationer 

och att det är ytterst svårt att få jobb eller studieplats efter utbildningen. Andra prob-

lem är att utbildningen sker för mycket inom egna grupper utan samhällskontakter 

(Suokonautio 2008, 112), att man inte hittar lämpliga kurser, att högutbildade 

invandrare inte får jobb som motsvarar deras utbildning (Pöyhönen m.fl. 2009, 28), 

att invandrare som flyttar in på grund av jobbet får inte samma ekonomiskt stöd för 

integration som humanitära invandrare (Pöyhönen m.fl., 42), att alla utbildning-

sanordnare inte ger närmare information om deras kursinnehåll eller mål som gör att 

framskridningen av integration kan vara svår att följa (Pöyhönen m.fl., 55) och 

konkurrensutsättningen av integrationsutbildning som försvagar möjligheterna för en 

flexibel, högklassig och långsiktig utbildning. 
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Informanternas utvecklingsförslag för att förbättra svensk integration var följande: 

Att skapa utbildningsstigar för invandrare på samma sätt som på finska sidan, mera 

samarbete mellan integrationsaktörer, mera möjligheter att använda språket, mera 

läromedel som lämpar sig för finländska förhållanden, att samla allt material på ett 

ställe och ha ett nätverk där alla lärare som jobbar med invandrare kan träffas, att ha 

en materialbank för lärare, att förbättra kontinuiteten efter integrationsutbildningen 

(att adepterna kommer vidare i sina studier och får tillräckligt med stöd under pro-

cessen och att de yrkesmässigt kommer vidare och får jobb), att skapa mera 

språkinlärningsmöjligheter i asylförläggningar, att öppna upp finlandssvenska fören-

ingar för invandrare och att låta kommuner ta över gällande integrationsfrågor samt 

att öka finansieringen för att effektivisera verksamheten.  

 

En av lärarna kommenterade följande: 

 

Man funderar på samma saker i olika ställen, men så vet man inte liksom att de ock-

så gör samma grej, att vi faktiskt kunde samarbeta. Det finns lite samarbete här och 

där, men liksom att se den här hela bilden är svårt. 

 

En annan lärare tyckte att finlandssvenska skolorna har alltför homogent elevmaterial 

och kommenterade följande: 

 

Genom att styra all integration på finska sidan fråntar man möjligheten för våra 

finlandssvenska unga att ta del av det här mångkulturella. 

 

 En informant föreslog att Svenska Kulturfonden skulle bidra med mera pengar för 

verksamheten, eftersom hon vet att det finns “gott om pengar” där. Det är en helt 

välmotiverad tanke, eftersom Svenska Kulturfonden redan börjat visa intresse för 

ärendet genom att beställa en utredning av Mika Helander. Denna utredning kom att 

heta Kan vi stå till tjänst? och publicerades i höstas (2015). Svenska Kulturfonden 

har dessutom gjort det möjligt att ha en svensk integrationskoordinator vid Kommun-

förbundet och driver ett projekt som heter Nej till hatprat (Holmberg, ledare i 

Hufvustadsbladet 10.8.2016, 18). En lärare kommenterade att “finns det inte finansi-

ering kan vi inte erbjuda det här (svensk integration).” 
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En lärare konstaterade följande: 

 

Ifall att vi kunde få integrationen på svenska så behöver man ju vara flera som sa-

marbetar med en kurs: en som koncentrerar sig på språket och inbakar lite sam-

hällskunskap, och skilda personer som tar hand om yrkesorienteringen och skaffar 

praktikplatser och sånt. Språk, samhällskunskap, praktik – så ska det ju vara. Vi 

behöver mera koll på vilka lärare det finns som undervisar, vi måste få bättre koll på 

läromedlen, och framför allt ha det här nätverket levande oss lärare emellan. 

Fortbildningar, fortbildningar! Svenska kulturfonden kan ge medel. Kommunerna 

ska ta hand om hela faderullan (svensk integration) – i och med att det är staten som 

tar hand om det här, så glöms svenskan bort. 

 

Om svenskans framtid som integrationsspråk i Finland kommenterade en lärare att 

“det hänger på svenskans ställning i Finland om svenskans populäritet som integra-

tionsspråk kommer att öka.” Hon sade att svenskans populäritet för tillfället ökar 

bland invandrarna och ifall svenskans ställning fortsätter som den är nu så kommer 

populäriteten med svensk integration att öka.  

 

Något är ändå redan på gång: en av lärarna berättade för mig att nätsidan ko-

tisuomessa.fi kommer att uppdateras. Målet för projektet är att göra material för 

yrkessvenska och att få allting samlat på ett ställe så att den skulle bli en material-

bank för lärare. Målet är också att skapa ett nätverk där alla lärare som jobbar med 

invandrare skulle kunna träffas. Lärare 3 tipsade dessutom om IFISK, internationellt 

finlandssvenskt kulturforum som enligt deras hemsida http://www.ifisk.net är “ett 

forum, där personer med utländsk bakgrund sammankommer för att umgås och utby-

ta information på svenska. I tio år har IFISK varit en viktig länk till dem som känt att 

integreringen gått lättare på svenska. IFISK sträver efter att “skapa en bättre balans 

mellan bevarande och berikande av finlandssvenska traditioner i ett mer och mer 

flerspråkigt och mångkulturellt samhälle” och fick år 2005 ett betydligt bidrag av 

Svenska Kulturfonden. 

 

Förbättringsförslag på finska sidan var följande: att lärarna får utbildning i ak-

tivitetsbaserad grammatikundervisning samt redskap och stöd för att kunna differen-

tiera sin undervisning, att verksamhetskulturen hos olika läroanstalter skulle främja 
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utvecklandet av lärarnas yrkeskunskap, att utveckla kriterierna för 

konkurrensutsättning vid anskaffandet av integrationstjänster, att klargöra olika 

parters roller, ansvar och resurser gällande integrationsutbildning och att förtäta och 

förbättra samarbetet mellan integrationsaktörer så att långsiktig planering är möjligt, 

att stöda invandrarföreningar, att sätta mera vikt på arbetslivet (kontakter, 

yrkesordförråd), att ha riksomfattande utbildning för högutbildade invandrare (In-

tervju med Suokonautio, i Pöyhönen m.fl. 2009, 26), att sänka antagningströskeln för 

yrkesutbildning och bygga stödsystem inom utbildningen för invandrare, att ha en 

kommensurabel bedömning av språkkunskap för att få ett mångsidigt bevis på indi-

videns språkkunskap och att administrationen av integrationsutbildning skulle vara 

lättförståelig för alla invandrare.  

 

 

6.2.6 Faktorer som behövs för lyckad integration samt vidare kommentarer och 

åsikter 

 

Sjätte frågan handlade om faktorer som behövs för lyckad integration, och sjunde var 

bara till för möjliga vidare kommentarer och åsikter kring temat. Som integrationsbe-

främjande faktorer nämndes till exempel följande: Betydelsen av att bli delaktig i 

samhället och känna sig hemma för att inte få känslan av att hamna utanför samhället 

bara för att man inte behärskar språket, betydelsen av att lära känna nya människor 

och veta var man kan fungera på svenska, att känna för- och nackdelarna med finska 

samt svenska som integrationsspråk, att skapa och upprätthålla en trygg gruppmiljö i 

språkklassrummet, att inkludera invandrarna i finlandssvensk hobby- och fören-

ingsverksamhet, att komma ut i samhället, att besitta samhällskunskap och inte 

enbart språk, och att placera flera invandrarbarn i svenskspråkiga skolor i stället för 

den finska. Att hjälpa adepterna vidare i deras studier och yrken upplevdes också 

som en viktig aspekt, samt att få knyta kontakter med finländare till exempel via ar-

betet. Många av dessa integrationsbefrämjande faktorer som jag just nämnde är 

desamma som lärarnas förbättringsförslag som jag redan tidigare presenterade. 

Här är en samling andra åsikter och kommentarer som jag också vill lyfta upp och 

kommentera lite: 
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Finlandssvenskarna vet hur det känns att vara en minoritet, och det för väl samman 

finlandssvenskarna med invandrare. (Lärare 4) 

 

Det är en bra och intressant observation som säkert håller streck. Vad det ytterligare 

innebär och hurdana konsekvenser det har är dock svårt att säga. 

 

Svenskfinland är mycket vänligare, svenska är mycket lättare att lära sig med de 

rätta metoderna. (Lärare 3) 

 

Att tycka att Svenskfinland är vänligare är förstås subjektivt, men många skulle säk-

ert instämma. Finlandssvenskarna sägs ju vara pratsammare, mer utåtriktade och att 

de har större sociala kretsar. Allt det här är naturligtvis stereotyper och gäller inte 

varje individ, men det finns säkert ett frö av sanning i dem. 

 

Målet måste ju vara att de här människorna som kommer är en resurs för oss, men 

om vi inte ser till att de integreras så blir de en belastning. (Lärare 3)  

 

Det här tycker jag att är en bra och viktig iakttagelse. Det händer ofta att samhället 

inte förstår hur mycket kunskap och kompetens det finns hos nyanlända och för-

summar det. Då kan människorna i fråga kanske förlora hoppet och bli desperata på 

grund av att de inte kan jobba med det de är utbildade till, eller om de inte har utbild-

ning men nekas tillgång till arbetslivet eller stöter på problem såsom alltför höga 

språkkrav, kan det förorsaka frustration och i värsta fall leda till utslagning och ett liv 

på samhällets bekostnad. Lärare 4 kommenterade gällande detta att det “inte är bra 

att högt utbildade människor sitter här på skolbänken - de skulle lära sig språket bät-

tre på jobbet.” Så är det säkert men beror förstås på vad det är för jobb.  
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7 SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 
 

 

Med denna avhandling har jag velat belysa verkligheten kring svenskspråkig integra-

tion av invandrare i Finland, ett icke så utforskat tema. Jag har velat lägga 

tyndgpunkt på lärare, eftersom jag inte läst sådana undersökningar eller avhandlingar 

förut, och genom att låta läraren berätta om sina syner och erfarenheter får man in-

formation ur en annan synvinkel jämfört med kursdeltagarens syn. Lärarens peda-

gogiska och didaktiska val dikterar kursinnehåll, materialval och det dagliga arbetet 

som görs för att främja elevernas språkinlärning. Lärarens attityd och klassrummets 

atmosfär förmedlas till inläraren och spelar en stor roll i inlärningsprocessen. En god 

lärare kan vara en stor inspirationskälla och öka intresset för ämnet i frågan, men 

tvärtemot kan en obehörig, okunnig och passiv lärare förstöra mycket. 

 

I min studie intervjuade jag fyra lärare i svenska som andraspråk. Alla informanterna 

var kvinnor och jobbade i olika nyländska läroanstalter: en handelshögskola, ett ar-

betarinstitut, ett medborgarinstitut och en folkakademi. Intervjuarna spelades in och 

det gjordes en grov transkription av innehållet. Mitt syfte var ganska brett, men jag 

ville reda ut hur svensk integration i Finland fungerar och hurdana synpunkter 

svensklärare (svenska som andraspråk) har om det svenska integrationsarbetet i Fin-

land samt hur de tycker att man skulle kunna förbättra verksamheten.  

 

Mina forskningsfrågor lydde: 1) Hur ser svensklärare (svenska som andraspåk) på 

det svenska integrationsarbetet i Finland? Vad fungerar, vad fungerar inte? och 2) 

Hur skulle man kunna utveckla verksamheten med svensk integration i Finland, och 

hur ser framtiden ut? För att få svar på frågorna och generellt öka förståelsen för 

svensk integration, ställde jag drygt 15 frågor, varav flera var anknytna till basinfor-

mation och gav korta svar, medan vissa frågor krävde mera reflektion.  

 

Det som jag ville få fram utav intervjufrågorna och som var mina huvudteman var 

följande sju: 1) basinformation om lärare, deras språkkurser och kursdeltagare, 2) de 

viktigaste aspekterna vid planering av en språkkurs, kursinnehåll och läromedel, 3) 

problemet med heterogena grupper, 4) betydelsen av svensk integration, 5) generella 
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åsikter om svensk integration samt utvecklingsförslag, 6) faktorer som behövs för en 

lyckad integration och 7) möjliga vidare kommentarer och åsikter kring integration 

generellt. 

 

Mina svar visar att informanterna trivs med jobbet och att det finns ett behov av 

svensk integration, men att jobbet är krävande, måste genomföras med bristfällig 

finansiering och att det finns mycket att utveckla. En av de största anledningarna till 

att jobbet är krävande var inlärningsgruppernas betydande heterogenitet, närmare 

sagt enorma skillnader gällande studerandens utbildningsbakgrunder och kunskap-

snivåer, vilket kräver långtgående individualisering: olika uppgifter i olika takt för 

olika inlärare. Till all lycka var undervisningsgrupperna ofta ganska små, eftersom 

svensk integration fortfarande är ett alternativ som sällan utnyttjas, fast den i lagen 

har en lika stark ställning som integration på landets majoritetsspråk finska. Grup-

pernas ringa storlek var dock en orsak till bristande finansiering, som däremot bland 

annat hade att göra med bristande information om möjligheten att välja den svenska 

integrationsvägen. Populäriteten med svensk integration har ändå ökat, sakta men 

säkert. 

 

Problem som nämndes i samband med svensk integration var flera och kanske de 

viktigaste var just resursbrist, informationsbrist, bristande samarbete integration-

saktörerna emellan, avsaknande av tydliga utbildningsstigar, faktumet att man inte 

beviljas finansiellt stöd om man redan integrerats på finska och faktumet att integra-

tionsärenden sköts på statlig nivå med bristande förståelse för tvåspråkighet.  

 

Bland utvecklingsförslagen fanns till exempel ett ökat samarbete mellan integration-

saktörer, att skapa utbildningsstigar, att skapa mera möjligheter att använda språket, 

att skapa lämpligt läromaterial för finländska förhållanden, att låta kommunerna ta 

över gällande integrationsfrågor samt att öka finansieringen för att effektivisera 

verksamheten.  

 

Gällande svenskans framtid som integrationsspråk i Finland konstaterades att sven-

skans populäritet bland invandrarna ökar hela tiden och att det i fortsättningen också 

kommer att göra det om svenskans ställning i Finland förblir den den i nuläget är. 

Det som också lyftes fram var att om kommunerna tog över ansvaret för svensk inte-
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gration skulle de tänka mera lokalt och då skulle svensk integration uppmärksammas 

bättre genom att ta i beaktande det rådande språkliga landskapet. Med större resurser 

och bättre informering om det svenska alternativet kan svenskans ställning som inte-

grationsspråk säkert också stärkas. 

 

Nu, efter att ha avslutat avhandlingens teoretiska och empiriska delar, läste jag i 

Hufvudstadsbladets ledare 10.8.2016, skriven av Marina Holmberg, att integration-

sutbildning för vuxna på svenska ska startas i september på två nya ställen i Nyland: 

Lärkkulla folkakademi i Raseborg (Karis) och Borgå folkakademi. Helsingfors Ar-

betarinstitut Arbis fortsätter också med sin svenskspråkiga integrationsutbildning. 

Holmberg berättar att NTM-centralen nu har upphandlat utbildningar för två år 

framåt, plus en option på två tilläggsår, vilket betyder att undervisningen därmed har 

“garanterat kontinuitet”. Holmberg påpekar ändå helt berättigat att Åboland fort-

farande saknar en svensk integrationsutbildning, men att avståndet från till exempel 

Kimitoön till Karis inte är “oöverkomligt långt”. Dessutom berättar Holmberg att de 

tre läroanstalterna (Helsingfors Arbis, Lärkkulla folkakademi och Borgå folkakade-

mi) kommer att samarbeta sinsemellan, men också med städerna, tredje sektorn, 

föreningar, näringslivet och församlingar. Holmberg nämner också Luckans 

svenskspråkiga integrationsprogram och mentorprogram Fika samt Svenska kul-

turfondens “betydande” satsningar på svensk integration. 

 

Det har varit intressant och givande att jobba med ämnesområdet och träffa männis-

kor ansikte mot ansikte runtom i Nyland. Jag träffade inte bara lärare, utan också 

unga invandrare och fick besöka en lektion. Mina fyra intervjuer ger inte ett så hel-

täckande material, så man kan inte dra så långtgående slutsatser eller generaliseringar 

utav det, men jag hoppas att min avhandling har belyst möjligheten och öka känne-

domen om möjligheten att integreras på svenska i Finland och att det i fortsättningen 

skulle vara ett alternativ som invandrare i större utsträckning tog i beaktande när de 

står inför valet av sitt integrationsspråk i Finlands tvåspråkiga kommuner. Jag hoppas 

att min avhandling är till nytta för många och inspirerar också andra skribenter att 

fördjupa sig i den svenska integrationens värld som ännu är ganska okänd. 
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