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Förord

Detta specialnummer av NMI Bulletin är det första någonsin som utges på svenska 
och presenterar finlandssvensk forskning kring inlärningssvårigheter� Det svenska 
 numret har sin grund i att Niilo Mäki Institutet de senaste åren bedrivit ett  omfattande 
finlandssvenskt projekt (ILS-projektet 2015–2018)� För att synliggöra bl�a� den 
 forskning och de  material som utarbetats inom projektet beslöt man att ge ut ett 
svenskspråkigt special nummer� 

Gädda, Husberg,  Slama, Närhi och Laine undersökte om två språkighet har 
samband med exekutiva funktioner� I linje med tidigare studier hittade de  inget 
stöd för att tvåspråkighet i sig skulle medföra bättre exekutiva funktioner� I följande 
 artikel av Lindroos, Erikslund, Jonsson och Korhonen undersöktes hur extrainsatt 
fysisk  aktivitet  inverkar på prestationer i matematik och arbetsminne över tid bland 
finlandssvenska elever i årskurs sju� Experiment gruppen som erhöll extrainsatt fy-
sisk aktivitet  utvecklades inte mer i sina matematikprestationer eller beträffande 
arbetsminne jämfört med kontrollgruppen�

Sundqvist och Björk-Åman undersökte hur finlandssvenska speciallärare orga-
niserar special undervisningen med avseende på val av undervisningsarrangemang 
för elever med inlärningssvårigheter� Överlag satte speciallärare mest arbetstid på 
elever inom  intensifierat stöd och smågruppsundervisning� Samundervisning före-
kom främst inom det intensifierade stödet medan individuell undervisning användes 
inom det särskilda  stödet� Ekstam, Hellstrand, Korhonen och Aunio analyserade 
hur de finlandssvenska  kartläggningsverktygen och interventionsprogrammen i ma-
tematik  överensstämmer med de grundläggande färdigheterna i matematik, vilka 
forskningen har identifierat som de mest centrala� De kom fram till att kartlägg-
ningsverktygen innefattar flera av de mest  centrala färdigheterna, och att interven-
tionsprogram endast finns för  yngre elever� Dessutom konstaterades att det finns 
ett behov av fler forsknings baserade  kartläggningsverktyg och interventionspro-
gram i matematik för de finlandssvenska  eleverna�

I delen experiment och praxis ligger fokus på projektet Inlärning och stöd (ILS)� 
Vi får en presentation av ILS-projektet och kan även bekanta oss närmare med de 
fnlandssvenska testmaterial som utarbetats inom projektet�
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