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Förord

Inom ILS-projektet (2015–2025) vid Niilo Mäki Institutet forskar man om bl.a. läs- och 
skrivutveckling och beteenderelaterade aspekter hos finlandssvenska elever. Detta är det 
andra svenska specialnumret av NMI Bulletin som initierats av ILS-projektet med fokus på 
finlandssvensk forskning om inlärning och inlärningssvårigheter. I det här numret av NMI 
Bulletin ingår artiklar som på olika sätt berör området. 

De två doktorsavhandlingarnas lection behandlar ungas inlärning och övergång till studier 
på andra eller tredje stadiet. Widlund undersökte hur ungas skolrelaterade välbefinnande 
utvecklas och välbefinnandets samband med skolframgång, motivation och utbildnings-
målsättningar. Widlund noterade, att negativt välbefinnande tycks förekomma hos en del 
av eleverna, vilket bör tas på allvar. Resultaten visade också att vi inte kan anta hur en elev 
mår och trivs i skolan endast utgående från hur hen presterar. Perander studerade fakto-
rer som påverkar övergången till högre utbildning. Resultaten visade att övergången till hö-
gre utbildning kan vara utmanande för många studenter och att inleda universitetsstudier 
kan vara en omvälvande process som behöver stödjas.

Husberg, Paananen, Langenskiöld och Klenberg undersökte hurdana profiler av exekutiva 
svårigheter kunde finnas bland elever som erbjuds specialpedagogiskt stöd för koncentra-
tionssvårigheter. De fann fyra olika profiler, som hade varierande samband med beteen-
deproblem, positivt socialt beteende och akademiska grundfärdigheter. Hannus-Gullmets 
undersökte med en fallstudie hur syntetiskt tal på dator kunde användas som hjälpmedel 
för skrivning och skrivträning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna som del-
tog hade nytta av interventionen.  Widlund, Ventus och Jusslin utredde sambandet mellan 
pedagogikstuderandes tidigare studieprestationer i gymnasiet och deras skrivupplevelser 
och akademiska välbefinnande på universitetsnivå. Resultaten visade att studerande med 
lägre studieprestationer i gymnasiet upplevde mer skrivblockeringar, var mer benägna att 
skjuta upp studiearbeten, var mindre produktiva och rapporterade lägre kunskapstrans-
formering under universitetsstudierna. Prokrastinering var även relaterat till studerandes 
akademiska välbefinnande. 

Rosenqvist, Haavisto och Slama beskriver i sin artikel testförfaranden vid kognitiv utvär-
dering av barn i en finlandssvenskt kontext. Ämnet är mycket viktigt och den här artikeln 
konkretiserar de utmaningar gällande testmaterial som psykologer som jobbar på svens-
ka står inför.  Kronberg och Salmi redogör för utvecklingsarbetet av en digital interven-
tionsstudie, Spel-Ett Läsflyt, med målet att utveckla läsflyt hos elever i årskurserna 2 och 
3. De beskriver både studiens förverkligande och den teoretiska bakgrunden till spelets 
uppbyggnad.
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