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ILS-projektet 

InLärning och Stöd
• ILS 2: Treårigt projekt (2019-2022)

• Målsättningarna är att: 
• Utveckla och stärka forskningsbaserad kunskap om 

inlärning och inlärningssvårigheter i finlandssvenska 
skolor 

• Utarbeta effektiva verktyg och metoder för att både
kartlägga och stöda läsning, språk och
uppmärksamhetsrelaterade förmågor hos elever

• Fortbilda utbildningspersonal inom grundläggande
utbildning

•© Niilo Mäki 

Institutet



Mål för delprojektet läsning, 

skrivning och benämning

• Att följa upp läs,- skriv- och benämnings-

förmågan för elevgruppen som ingått i ILS-

projektet (åk 1-3) i årskurserna 5 och 7.

• Att utveckla och normera material för 

kartläggning och uppföljning av läs-, skriv-

och benämningsförmåga i årskurserna 7 

och 9.
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• Att utarbeta ett finlandssvenskt material

för kartläggning av läsförståelse i

årskurserna 7 och 9.

• Att skapa ett datorbaserat 

övningsprogram, “Spel-Ett Läsflyt”

för elever i de lägre årskurserna. 
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• Projektet finansieras av: 
Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne och Svenska

Folkskolans Vänner

• Projektet förverkligas i samarbete med 

finlandssvenska skolor

• Övriga samarbetsparter
Projektet förverkligas i samarbete med skolor i Svenskfnland.

Samarbetsparter är Jyväskylä universitet, Östra Finlands universitet,

Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Åbo universitet. 
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Forskargrupp och experter:
Läsning:

Paula Salmi

Ann-Katrine Risberg

Pia Vataja

Laura Plyhm

Nea Kronberg

Uppmärksamhet och

självreglering:

Mika Paananen

Henrik Husberg

Pirjo Savolainen

Laura Plyhm

Jyväskylä universitet & NMI:

Mikko Aro

Marja-Kristiina Lerkkanen

Tuija Aro

Helsingfors universitet (HU):

Anna Slotte 

Åbo Akademi och Åbo universitet:

Johan Korhonen, Vasa

Kristina Ström, Vasa

Matti Laine, Åbo

Pirkko Rautakoski, Åbo

Pekka Niemi, Åbo universitet
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Styrgruppen:
Kulturfonden:

Berndt-Johan Lindström

Katarina Numers-Ekman

Stiftelsen Brita Marie 

Renlunds minne :

Gun Sandberg-Wallin

Sonja Ollas-Airinen

Svenska Folkskolans vänner:

Niklas Wahlström

Utbildningsstyrelsen:

Maj-Len Engelholm

Hem och skola:

Micaela Romantschuk

Folkhälsan:

Petra Boman

HUS:

Mia Nykopp

Jyväskylä universitet:

Mikko Aro

Marja-Kristiina Lerkkanen

Helsingfors universitet (HU):

Anna Slotte 

Monica Londén

Åbo Akademi:

Johan Korhonen, Vasa

Kristina Ström, Vasa

Pirkko Rautakoski, Åbo
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Läs- och skrivförmåga, 

benämning samt 

motivation för läsning 

Läsning, skrivning och benämning



Urvalsprocess läsning, skrivning och benämning

4 områden
Österbotten Huvudstadsregionen

Åland Övriga Finland

4 områden
Österbotten Huvudstadsregionen

Åland Övriga Finland

14 kommuner + 2 privata skolor14 kommuner + 2 privata skolor

22 skolor (2015 och 2020) 22 skolor (2015 och 2020) 

Hösten 2020

42 klasser åk 6  

Hösten 2020

42 klasser åk 6  

Tillstånd av föräldrarnaTillstånd av föräldrarna

Läsning, skrivning och benämning

åk 7
åk 6

åk 3åk 2 
åk 1 



Vilka pedagogiska kartläggningsmaterial 

har utarbetats?
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Tidpunkt för kartläggning i era 

skolor

• Deadline för kartläggningarna är 

31.10.2020



Mappar

• All nödvändig information finns i era 

mappar (namnlistor, instruktioner, 

blanketter).



Namnlista och tillstånd
• Alla elever i din klass gör uppgifterna i 

grupp.

• Endast elever som har tillstånd för 

deltagande ska de göra de individuella

uppgifterna (även de som har X efter sitt

namn).



Alla som har ett x – Ge ett kuvert med

tillståndsblankett och ett svarskuvert.

Överstreckade barn har

inte tillstånd för deltagande

mera = ingen individuell

kartläggning!

Fråga din kontaktperson om det finns gul

markering vid någon elev.



Elever med X 

• I mappen fanns en bunt med kuvert med 
namn på (=elever med x i namnlistan).

• Dela ut kuverten till dessa elever.

• Be att eleverna returnerar kuvertet med 
blanketten till dig!

• Skicka dessa blanketter till oss samtidigt med 
testmaterialet.



Lärarblankett
• Fyll i uppgifter om elevernas stödåtgärder i 

årskurs 5 fram tills distansundervisning

inleddes i mars 2020.

• Skriv på baksidan hur stödåtgärderna

föverkligades under distansundervisningen

för berörda elever.

• Gäller endast elever som har tillstånd

(även elever med x på elevlistan)



Lärarblanketten



Gruppuppgifter åk 6 

Lektion 1:

• Läsa meningar – uppföljning 2 min

• Skriva ord – uppföljning (45 ord) 10-15 min

• Räkneflyt – addition 2 min

• Räkneflyt – subtraktion 2 min

Lektion 2:

• LäSt Läsförståelse 35 min



Individuella uppgifter

ca 15 min

• Läsa ord – uppföljning 45 sek

• Läsa pseudoord 45 sek

• Läsa text – uppföljning (räven) 1 min

• SSB (föremål, siffror, bokstäver

färger/siff/bo, ord)



Inspelning

• Alla individuella uppgifter bandas!

• Säg så här: Elevens förnamn (+ ev första

bokstaven i efternamnet), Skola 1-22*, 

Klass 6 (a,b….), individuella uppgifter, 

xx.xx2020, ditt namn

* säg din skolas nummer! Infon finns i mappen



Inspelning

Internetförbindelse krävs!

En bärbar dator med webbläsarna Chrome
eller Firefox. 
Lärplatta eller telefon fungerar inte!

Gör inspelningen i två omgångar; 

1) Läsa ord, Läsa pseudoord, Läsa text  
2) SSB



Inspelning

• Var noggrann med att datorns mikrofon 

fångar upp ljudet. Testa med 

provinspelning!

• Separat handledning om inspelningen 

kommer snart.



Retur av kartläggningsmaterial

Er kontaktperson mailar och ger mera 

information om detta.

Kontaktpersoner:

- Österbotten: Anki Risberg

- Åland: Anki Risberg

- Huvudstadsregionen: Pia Vataja

- Övriga Finland: Nea Kronberg



Rättning och feedback
• Allt material inkl ILS-blanketterna sänds till 

oss oberoende om eleven har tillstånd 

eller inte.

• LäSt för de som inte har tillstånd får bli på 

skolan.

• Vi rättar alla blanketter för elever som har 

tillstånd  Ni får elevernas resultat av oss.



FRÅGOR? 



TACK!


