1(11)

Bildnings
alliansen
Årsberättelse 2021
Inledning
År 2013 bildades Bildningsalliansen genom en sammanslagning av Bildningsforum och Förbundet
för arbetar- och medborgarinstitut (FAMI rf). Tanken bakom sammanslagning var att skapa ett
gemensamt forum för den fria bildningen i Svenskfinland och därmed också ha möjlighet till
gemensamt påverkansarbete, informationsspridning, fortbildnings- och utvecklingsprojekt samt
input för forskning. Idag är Bildningsalliansen förutom en centralorganisation för den fria
bildningen på svenska även en sakkunnigorganisation som aktivt jobbar med frågor som livslångt
och kontinuerligt lärande, integration, digital delaktighet och hållbarhet både på en nationell och
nordisk nivå.
Bildningsalliansens vision är att den fria bildningen är den ledande aktören för kunskap och
välmående i Finland. Missionen är att Bildningsalliansen jobbar för att trygga
verksamhetsförutsättningarna på svenska för alla verksamhetsformer och stöder medlemmarna i
deras uppdrag. Den fria bildningen i Svenskfinland når ca. 89 000 personer årligen, av dessa deltar
i medeltal 2500 personer i någon form av undervisning riktad till invandrare. Den sysselsätter en
personal på ca. 3000 personer inom både undervisning och administration. Bildningsalliansens
tyngdpunktsområden är påverkansarbete, utveckling och fortbildning för den fria bildningen på
svenska, kommunikation och information samt forskningssamarbete. Under våren 2020 gjorde
Bildningsalliansen en utredning kring lärarbehörigheten inom den fria bildningen. Av rektorerna
var samtliga behöriga medan bland den fast anställda lärarpersonalen var behörighetsgraden runt
90 %. Bland de timanställda var behörigheten något lägre men många hade ändå någon form av
pedagogiska studier bakom sig.
Verksamhetsåret 2021 präglades fortfarande av den pågående coronapandemin. All verksamhet
riktad till medlemmar ordnades i en virtuell miljö. Påverkansarbete var under 2021 fortfarande
färgat av pandemin men därtill påverkades den av de pågående reformerna inom utbildning,
integrationsfrämjande, vägledning samt vägkartsarbete kring hållbar utveckling. För den fria
bildningens del var följande reformer speciellt viktiga; den utvidgade läroplikten, linjedragningarna
kring det kontinuerliga lärandet, den utbildningspolitiska redogörelsen, den integrationspolitiska
redogörelsen och det fortsatta arbetet kring identifiering och godkännande av utbildning inom
den fria bildningen. I början av år 2021 publicerades också Gun Oker-Bloms rapport om den
svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och möjligheter.
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Bildningsalliansens verksamhet och ekonomi påverkades inte nämnvärt av Covid-19. Eftersom vi
hade goda erfarenheter av att ordna verksamhet virtuellt föll det sig naturligt att fortsätta så även
under 2021. Genom att ordna virtuella fortbildningar och evenemang nådde vi personalgrupper
som annars inte skulle kunna delta. I och med att de virtuella tillställningarna ofta i tid är korta och
man inte behöver förflytta sig fysiskt ger det möjligheter för fler att delta. Virtuella evenemang
kommer att fortsätta även efter pandemin och möjligheten till hybridlösningar kommer att
användas så ofta det är möjligt. Bildningsalliansen ordnade 60 olika tillfällen i vilka det deltog 1167
personer från hela Svenskfinland. Antal tillställningar och deltagare minskade lite i jämförelse med
2020. Minskningen beror främst på att några stora evenemang inte har ordnats och behovet att
ordna fortbildningar kring digitala hjälpmedel och lösningar inte längre fanns det här året.
Inbesparingar gjordes främst på rese- och logikostnader, dagtraktamenten och marknadsföring.
Byte av bokföringsbyrå gjorde att Bildningsalliansens ekonomitjänster minskade med ca 4 000
euro.
Fria bildningen och Bildningsalliansen har också under 2021 utvecklat sin verksamhet, tagit sig an
nya bildningsuppdrag och påverkat för hållbara lösningar för den fria bildningen i framtiden.
Medlemmar
Bildningsalliansen har 38 svensk- och tvåspråkiga läroinrättningar och organisationer som sina
medlemmar och det täcker hela Svenskfinland inklusive Åland. Medlemsförteckning finns i slutet
av sammanfattningen.
Verksamhet
Under 2021 har Bildningsalliansens verksamhet haft fokus på:
1. Vuxnas grundläggande färdigheter och kontinuerligt lärande
2. Erkännande och identifiering av kunnande
3. Den utvidgade läroplikten
4. Hållbara organisationer
5. Integration på svenska
Det påverkansarbete och de utvecklings- och fortbildningsprojekt som gjorts och varit aktiva under
2021 har koncentrerats kring dessa teman. Se mera under rubriken Projekt.
Bildningsalliansen ansvarar också för Nordplus, Erasmus + och EPALE information på svenska.
Under 2021 har Bildningsalliansen påbörjat en processutbildning kring det av Utbildningsstyrelsen
finansierade projektet Hållbara och professionella organisationer inom den fria bildningen.
Fortbildningsprojektet presenteras mera ingående under rubriken Projekt. Projektets syfte är att
stödja medlemmarna i att skapa sådan verksamhet och sådana förutsättningar som är hållbara i
framtiden. Projektet lägger fokus på ledarskap, självledarskap och rutiner samt strukturer för en
professionell arbetsgemenskap.
Bildningsalliansen har även år 2021 ordnat ett flertal virtuella kaffestunder med olika teman för
sina medlemmar. Dessutom har det ordnats webbinarier med aktuella teman som berör den fria
bildningen, speciellt inom områden som berör den utvidgade läroplikten, validering av kompetens,
kontinuerligt lärande och integration på svenska.
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Intressebevakning och påverkansarbete
Under 2021 gjorde Bildningsalliansen påverkansarbete inom områdena:
- vuxnas grundläggande färdigheter och kontinuerligt lärande
- utvidgad läroplikt
- integration på svenska i relation till den integrationspolitiska redogörelsen
- erkännade och identifiering av fri bildning
- coronarelaterad intressebevakning
Även under 2021 har Bildningsalliansen tagit ställning till statsbudgeten både ifråga om
statsandelsfinansieringen för invandrarutbildning samt ifråga om tilläggsfinansieringen för fria
bildningen i och med det inkomstbortfall som coronapandemin har medfört våra medlemmar.
Bildningsalliansen har också fört förhandlingar med undervisning- och kulturministeriet
tillsammans med de övriga centralorganisationerna ifråga om hur man beaktar antal prestationer
för åren 2020 och 2021 vid beräkningen av kommande års statsandelsfinansiering. Fria bildningens
centralorganisationer har ansett att man måste ta i beaktande det faktum att läroinrättningarna
inte har kunnat uppnå samma antal prestationer som tidigare år i och med att man varit stängda
under vissa perioder och inte kunnat ordna kursverksamhet eller övriga utbildningar.
År 2021 har varit ett år med många utlåtanden. Bildningsalliansen har gett 21 utlåtanden och
ställningstaganden. Dessutom har Bildningsalliansen deltagit i Riksdagens kulturutskotts
hörandetillfällen kring bl.a. Den utbildningspolitiska redogörelsen, Den integrationspolitiska
redogörelsen och Handledande utbildning för examensutbildning.
Bildningsalliansen har också haft aktiv och regelbunden kontakt med arbets- och
näringsministeriet (ANM) kring den integrationspolitiska redogörelsen. Bildningsalliansen ordnade
i samarbete med ANM ett informationstillfälle om den integrationspolitiska redogörelsen för de
aktörer som jobbar med integration på svenska. Under tillfället presenterades de centrala
åtgärdsförslagen när det integrationsfrämjande arbete och integration på svenska. Dessutom
ansvarar Bildningsalliansen tillsammans med Folktinget för en påverkansgrupp inom integration på
svenska. Regelbundna möten och träffar har ordnats för gruppen så att ett gemensamt
påverkansarbete varit möjligt.
Under 2021 har Bildningsalliansen haft representanter i följande arbetsgrupper:
- Fria bildningens samarbetsgrupp, YTR (UKM)
- Lärarutbildningsforum (UKM), verksamhetsledaren representerar Fritt bildningsarbete rf i
forumet
- Forum för livslång vägledning (UKM), verksamhetsledaren representerar Fritt
bildningsarbete rf i forumet
- Styrgruppen för uppdatering av läroplansgrunderna för integrationsutbildningen (UBS),
verksamhetsledaren representerar Fritt bildningsarbete rf
- LIV-forum i Österbotten, verksamhetkoordinator
Verksamhetsledaren är vice ordförande i Fritt bildningsarbete rf och sekreterare i Nordiska
Folkbildningsrådet.
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Utveckling
Inom våra tyngdpunktsområden har det ordnats fortbildning, utvecklingsprojekt och
informationstillfällen. Dessutom finns det nätverk inom områden integration och utbildning.
Nätverken är ett forum där gemensamma ämnen kan diskuteras och erfarenhet samt kunskap kan
delas. Bildningsalliansen upprätthåller också en Facebook grupp, SFI i Svenskfinland som är ämnad
för de lärare som jobbar med Svenska för invandare och vill dela med sig av tips och erfarenheter
samt material. Nätverket för invandrarutbildning ger regelbundet ut 2-4 nyhetsbrev per år och
upprätthåller en Facebooksida.
Påverkansgruppen inom integration på svenska fungerar som ett forum för de frågor som är
centrala för att integrationen på svenska ska fungera. Påverkansgruppen har koncentrerat sig på
att diskutera och påverka i frågor gällande den integrationspolitiska redogörelsen som
publicerades i början av 2021.
På hösten startade också projektet Hållbara och professionella organisationer inom den fria
bildningen som ska ge verktyg för att utveckla verksamheten inom läroinrättningarna på ett
hållbart sätt. Se mera under rubriken Projekt.
Projekt
Bildningsalliansen ansöker om projektfinansiering för projekt som utvecklar den fria bildningens
verksamhet samt höjer våra medlemmars kompetens. Projekten är alltid kopplade till de
tyngdpunktsområden Bildningsalliansen jobbar med. Projekten stöds av både europeiska och
nationella medel samt offentliga och privata finansiärer.
Projektsammanfattning 2021 (finansiär inom parentes)
I följande projekt fungerar Bildningsalliansen som projektägare:
Integration på svenska (2019-2021, SKF, 100 000 €)
Projektet var treårigt och har haft som målsättning att påverka och verka för att skapa strukturer
och nätverk för integrationsarbete på svenska. Projektet har haft och har en påverkansgrupp som
fokuserar på de frågor som finns i regeringsprogrammet angående integration. Därtill finns det ett
nätverk som samlar aktörer som jobbar med bildning och integration. Projektet har även bidragit
till att skapa möjligheter för ömsesidig integration. Projektets samarbetspartner har varit
Folktinget. En fortsättningsansökan om förläning av projektet gjorde i november 2021. Vi hoppas
att projektet ska beviljas fortsättning och skulle då få pågå till slutet av 2023.
Föräldrar i Fokus (2019-2021, SFV, 15 000 €)
Projektet avslutades i juni 2021 och dess målsättning har varit att möta de behov som både
invandrarföräldrar och skolor har för att samarbetet mellan hem och skola ska fungera på bästa
sätt. Projektets samarbetspart har varit Förbundet Hem och Skolas projekt ”Varje förälder är en
resurs”. Slutprodukten och projektresultatet utmynnade i ett undervisningsmaterial och -koncept
för föräldrastödsgrupper för föräldrar med annan kulturell bakgrund. Materialet har utformats för
att kunna fungera som en del av den fria bildningens integrationsundervisning, men också som
fristående kurser inom institutsverksamheten och då gärna i samarbete med en lokal hem och
skola-förening.
Psykisk hälsa främjar integration (2019-2022, UKM, 57 000 €)
Projektets målsättning är att med hjälp av materialet för Psykiska första hjälpen (Mieli rys
material) skapa ett kursinnehåll (med material lämpat för nyanlända) i integrationsutbildningen
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som främjar den studerandes reciliens och därmed också stöder hens integrationsprocess. Inom
projektet ordnas fortbildning för lärare samt en undersökning utförs för att se vilken påverkan
kursen haft på den studerandes integrationsprocess och upplevelse av den egna förmågan.
Projektet har delvis kunnat genomföras under 2020-2021 men p.g.a. COVID-19 har projektet
beviljats förlängning till juni 2022. En utredning kring deltagarnas upplevelser av utbildningen görs
under våren 2022.
Kontinuerligt lärande för alla (2020-2021, UBS, 40 000 €)
Inom fortbildningsprojektet Kontinuerligt lärande för alla ingick en processutbildning kring
komptensbaserade läroplaner som påbörjades med 25 deltagare under hösten 2020.
Processutbildningen ordnades i samarbete med HY+. De övriga planerade utbildningsdelarna inom
projektet ordnades under 2021 och bestod av tre fortbildningsdagar med fokus på undervisning
för målgruppen som behöver stärka sina grundläggande färdigheter. De tre fortbildningsdagarna
genomfördes i samarbete med Lärum, LL-Center och Resurscentret Föregångarna.
Dags att prata… (2021-2022, SKF, 70 000€)
Under år 2021 påbörjande Bildningsalliansen projektet Dags att prata... Projektets syfte är att
stöda en mångsidig diskussionskultur i Svenskfinland. Under året har vi tillsammans med andra
aktörer ordnat dialogpaus-samtal kring aktuella ämnen som berör det svenska i Finland.
Under våren ordnade Bildningsalliansen tillsammans med Åbo Akademi och Folktinget en
diskussionshelhet som gick under namnet ’’Dags att prata kommunalval’’. Genom fysiska och
virtuella dialogpaus-diskussioner kring teman som miljö och hållbarhet, språkklimat och
medborgarinflytande uppmuntrade vi till en mångsidig diskussion inför kommunalvalet.
Under hösten ordnade Bildningsalliansen i samarbete med nätverket Smarta landsbygder
dialogpaus-samtal med gymnasieelever på landsbygden. Temat för diskussionerna var ungas
framtidsvisioner på landsbygden och i skärgården. Samtalen fortsätter även under våren 2022.
Bildningsalliansen deltog också med program under Dialogpaus-vecken i december och ordnade
en virtuell diskussion med temat Åland och framtiden. Diskussionen ordnades i samarbete med
Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands landskapsregering och Arbetarnas bildningsförbund.
Projektet Dags att prata... fortsätter under år 2022 med syfte att berika diskussionkulturen på
Svenska i Finland.
Hållbara och professionella organisationer inom den fria bildningen (2021-2022, UBS, 25 000€)
Projektets målsättning är att utveckla det hållbara ledarskapet, och speciellt självledarskapet,
inom den fria bildningens organisationer genom att utveckla färdigheter hos deltagarna att kunna
skapa hållbara förutsättningar, dels för att personalen ska må bra och trivas, men också för att
kunna se till att det dagliga arbetet yter på bra med stabila och smidiga arbetsprocesser.
Fortbildningsprojektet vill även stöda deltagarna och organisationerna i bemötandet av framtidens
kompetenser och utvecklandet av de utbildningsmöjligheter som det kontinuerliga lärandet för
med sig för den fria bildningen. Projektet startade med en processutbildning kring Självledarskap
och ledarskap med 31 deltagare under hösten 2021. Processutbildningen ordnas i samarbete med
Yrkeshögskolan Arcada.
Bildningsalliansen är projektpart i följande projekt:
Planetarisk bildning (UBS) Projektägare: VST ry/ FBA rf
Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä (UBS) Projektägare: Tieke ry
Dessutom har vi bidragit med vår sakkunskap i OSKU-projektet, kunskapsbaserade
kursbeskriviningar för medborgar- och arbetarinstitut som koordineras av Auralan opisto.
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Årets fria bildare
Bildningsalliansen styrelse beslöt 2018 att uppmärksamma de insatser som enskilda personer,
arbetsgrupper eller läroinrättningar gör för den fria bildningen på svenska. Bildningsalliansen
stiftade priset Årets fria bildare. Priset delas ut varje år.
År 2021 tilldelades utmärkelsen Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk på
Helsingfors svenska arbetarinstitut. Annette engagerar och motiverar sina studeranden. Hon
utvecklar ständigt sina lektioner och tar in olika pedagogiska metoder för att på bästa sätt stöda
de studerandes inlärning. Annette upprätthåller bloggen "Kul med svenska" i vilken hon frikostigt
delar med sig av material och idéer kopplat till svensk integrationsundervisning. Bloggen används
av både studerande och lärare i hela Svenskfinland. Annette har deltagit i utvecklingen av
integration på svenska i Finland också på ett organisatoriskt plan. Annette är en folkbildare i själ
och hjärta!
Statistik och kartläggningar
Bildningsalliansen ordnar under ett kalenderår många tillställningar som samlar förutom våra
medlemmar också andra aktörer som jobbar med samma frågor som vi. Bildningsalliansen anser
att det finlandssvenska samarbetet ger ett mervärde och ökar möjligheterna till påverkan då vi gör
det tillsammans och med gemensamma krafter. Under 2021 ordnade Bildningsalliansen ensamt
och tillsammans med andra 60 enskilda tillställningar under 71 dagar, dock så att alla tillställningar
inte var heldagsevenemang. De här tillställningarna nådde 1 167 personer (brutto). De största
tillställningarna var De finlandssvenska integrationsdagarna som ordnades i samarbete med
Folktinget, nu för sjätte året i rad.
Bildningsalliansen gjorde även en kartläggning över hur coronanpandemin har påverkat fria
bildningens verksamhet. Därtill gjorde man en förfrågan både till lärare och studerande om
distansundervisningen. Sammanfattningar av kartläggningen hittas här:
https://www.bildningsalliansen.fi/sv/om/verksamhetsdokument/
Styrelsen
Bildningsalliansens styrelse består av ordförande och 8 medlemmar varav två är vice ordförande.
Under 2019 godkände Bildningsalliansens årsmöte de nya stadgarna. Enligt de nya stadgarna har
Bildningsalliansen två föreningsmöten per år, vår och höstmöte. Höstmötet är ett valmöte och då
är alltid halva styrelsen i tur att avgå. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är två år.
Styrelsen för 2021 var följande:
Ordförande: Moa Thors, rektor Helsingfors svenska arbetarinstitut
Första vice ordförande: Annica Eklund, rektor Närpes vuxeninstitut
Ersättare: Tom Hansén, rektor Kvarnen
Andra vice ordförande: Anna-Karin Öhman, sektoransvarig Fri bildning och rektor SFVs
studiecentral
Ersättare: Niklas Wahlström, sektoransvarig SFV

https://www.bildningsalliansen.fi/sv/om/verksamhets
dokument
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Sixten Westerby, rektor Åbo svenska arbetarinstitut
Ersättare: Cecilia Hindersson, rektor Skärgårdens Kombi
Martin Nybom, planeringsansvarig lärare Raseborgs Kulturinstitut
Ersättare Annelie Åkerman-Anttila, rektor Sibbo Institut
Petra Skantsi, kursplanerare Kronoby medborgarinstitut
Ersättare: Marie-Louise Björndahl, sakkunnig Jakobstads svenska arbetarinstitut
Catharina von Schoultz, rektor Borgå folkakademi
Ersättare: Henrik Grönroos, rektor Västra Nylands folkhögskola
Hanna Pitkänen, rektor Vasa sommaruniversitet
Ersättare Siv Ekström, rektor Mariehamns Medis
Anna-Pensar Kuivamäki, rektor Folkhälsan Utbildning ab
Ersättare: Sara Riska, utbildningschef Folkhälsan Utbildning ab
Styrelsen hade under år 2021 förutom konstituerande möte, vårmöte och höstmöte samt 7
styrelsemöten.
Personal
Bildningsalliansen är en kompakt organisation med många uppdrag. Personalen består av en
heltidsanställd verksamhetsledare, en kommunikatör (100% fördelad enligt 50% för
Bildningsalliansen och 50% för NVL) och en verksamhetskoordinator (80%). Bildningsalliansens
kommunikatör ansvarar också över det nationella koordinatorskapet av Nordiskt Nätverk för
Vuxnas Lärande (NVL) d.v.s. Bildningsalliansen har som organisation ansvar för det nationella
arbete som görs inom ramen för NVL. För tiden 1.7-31.12.2021 hade Bildningsalliansen en
projektkoordinator (40%) som ansvarade för projektet Dags att prata… och handhade även
uppgifter relaterade till NVL.
Under året höll personalen 4 planerings- och utvecklingsdagar. Två av dem genomfördes på
distans medan personalen träffades fysiskt under två dagar i augusti. Dessutom hölls
personalmöten i genomsnitt varje vecka. Personalmötena ordnades via Teams.
Ekonomi
Bildningsalliansens ekonomi består till största del av projektfinansiering. Grundfinansieringen,
bestående av statsunderstöd och medlemsavgifter står i medeltal endast för 25 % av
Bildningsalliansens intäkter, medan 70% är projektfinansiering och 5 % är försäljningsintäkter. Den
procentuella fördelningen kan variera en del från år till år men situationen har varit rätt konstant
under de senaste åren. Den stora projektfinansieringen bidrar till en hel del arbete med planering,
koordinering och rapportering av de olika projekten. Projekten i sig stöder kärnverksamheten och
utvecklingen av den fria bildningen i Svenskfinland. En del av projekten berör alltid
personalfortbildning inom den fria bildningen.

8(11)
Ekonomin är utmanande då basfinansiering inte täcker ordinarie verksamhet eller en persons
årslön. Bildningsalliansen är den enda centralorganisationen inom fritt bildningsarbete som
ansvarar för att utveckla den fria bildningen tillsammans med sina medlemmar och även ordnar
fortbildning för dem på svenska. Bildningsalliansen har även en bredare samhällsuppgift i och med
de tyngdpunktsområden vi jobbar med, såsom integration och hållbarhet på svenska.
Bildningsalliansen (BA) bytte bokföringsbyrå under hösten 2020. Fr.o.m. 1.11.2020 ansvarar Nooga
Oy för BAs bokföring och löneräkning. Byte av bokföringsbyrå har resulterat i ekonomisk nytta
men har även effektiverat vår bokföring och främjat vår insyn i den fortlöpande ekonomin.
Bildningsalliansens resultat för 2021 visar + 26 488,60 €. Bildningsalliansen har gjort inbesparingar
på följande moment: marknadsföring, ekonomitjänster, utgifter kopplade till olika evenemang
(resekostnader, hyreskostnader och traktering).
Information och kommunikation
Att delge information till Bildningsalliansens medlemmar är en central uppgift för kansliet.
Bildningsalliansen skickar ut månatliga nyhetsbrev och ledningsbrev. Dessutom informeras aktivt
via sociala media (antal gillare/följare inom parentes), såsom Twitter (1357/1327),
Bildningsalliansens Facebooksida (708/660), Facebooksida för integration och bildning (159/131),
Facebookgruppen SFI (36/37), Facebookgruppen Bloggen Livslärd (450/445) och Instagram
(634/555).
Bildningsalliansen ansvarar också för bloggen Livslärd och podden Bildande samtal. Målsättningen
med dessa är att skapa en större synlighet för bildningsfrågor och de teman den fria bildningen
jobbar med.
Coronapandemin har ökat på informationsbehovet. Bildningsalliansen har aktivt informerat om
restriktioner och andra åtgärder som pandemin har förorsakat.
Fortbildning
Bildningsalliansen ordnar fortbildning för personalen i sina medlemsorganisationer. Under 2021
fokuserades fortbildningen på kompetensbaserade läroplaner och validering, hållbarhet och
hållbart ledarskap samt vuxnas grundläggande färdigheter och det kontinuerliga lärandet samt
hållbara organisationer och självledarskap. Dessutom ordnades virtuella träffar kring olika aktuella
teman. En del webbinarier ordnades i samarbete med Utbildningsstyrelsen gällande bl.a.
validering och därtill ordnades informationswebbinarium om den integrationspolitiska
redogörelsen tillsammans med Arbets- och näringsministeriet. Kanslidagarna ordnades i
samarbete med Förbundsarenan, de finlandssvenska integrationsdagarna och webbinarier kring
forskning om integration på svenska med Migrationsinstitutet.
Personalfortbildningen förverkligas för det mesta med medel från Utbildningsstyrelsen och är
därmed gratis för dem som deltar.
Forskning
Bildningsalliansen ser gärna att det görs forskning inom fri bildning men i realiteten är det väldigt
få forskare i Svenskfinland som gör det. Bildningsalliansen följer med det arbete som görs inom
programmet Sivistystyön vapaus ja vastuu (SVV), som koordineras av FBA.

https://www.bildningsalliansen.fi/sv/om/verksamhets
dokument
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NVL i Finland (Johanni Larjanko, NVL koordinator)
Bildningsalliansen ansvarar för koordineringen av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) i
Finland. Förutom att sprida information om det som NVL arbetar med upprätthåller NVL i Finland
nätverk på nationell nivå, d.v.s. ALFA-nätverket, Valideringsnätverket och Nätverket för vuxnas
grundläggande färdigheter.
Det nationella ALFA-nätverket har under 2022 producerat en affisch på svenska och finska som
distribueras online och tryckt till lärarrum runt om i Finland. Affischen illustrerar de grundläggande
färdigheter som en vuxen i Norden behöver för att kunna klara sig i samhället. Affischen går att
beställa gratis från Bildningsalliansens kansli.
Två virtuella kaffestunder arrangerades tillsammans med Lukutaitoverkosto under 2021 för lärare.
Under dessa berättade vi om arbetet med språkinlärning för nyanlända i Norden, samt hur NVL
arbetar med frågan. Nätverket har också samlat in och presenterat en lista på fungerande
onlineresurser och verktyg som används vid språkinlärning av nyanlända. Detta har gjorts i
samarbete med Utbildningsstyrelsen, som också publicerat resurserna på en webbsida.
Den nordiska kvalitetskompassen för validering har översatts till finska. Valideringsnätverket
arrangerade ett längre webbinarium under hösten där verktygen presenterades och tre (3) olika
testanvändare berättade om sina erfarenheter med att använda kompassen. NVL:s nya Policy Brief
(Quality in validation) spreds under året via ett webbinarium och som infopunkt vid diverse NVLoch andra arrangemang.
Årets stora satsning för valideringsnätverket var ett gemensamt virtuellt seminarium under hösten
2021 tillsammans med EPALE Finland, Haaga-Helia, och SITRA under den första av SITRA
koordinerade nationella valideringsveckan.
Valideringsnätverket har initierat ett mindre forskningsprojekt som leds av Timo Halttunen och
Marjaana Mäkelä kring validering inom lärarutbildningen. Projektet och preliminära resultat
kommer att erbjudas till den kommande VPL-Biennalen i maj på Island. Forskargruppen har inlett
sitt arbete med att granska yrkeslärarutbildningen i Finland för att senare utvidga perspektivet till
en nordisk jämförelse i samarbete med Linköpings universitet (SE) och VIA:s yrkeshögskola (DK).
Det nordiska nätverkets rapport om vuxnas grundläggande digitala färdigheter översattes till
finska hösten 2020 spreds under 2021. Nätverket för vuxnas grundläggande färdigheter i Finland
har haft huvudfokus på matematiska färdigheter i enlighet med det nordiska nätverkets
verksamhetsplan. Under året genomfördes 4 större webbinarier om vuxnas grundläggande
matematiska färdigheter. Dessa genomfördes i samarbete med Jyväskyläs
yrkeshögskolas yrkeslärarutbildning på så sätt att alla föreläsningsdelar bandades, klipptes och
textades inför publikation under 2022 som öppet läromaterial på aoe.fi tillsammans med
bakgrundsmaterial och uppgifter.
NVL Finland och Bildningsalliansen deltog också i arrangemangen kring den utbildningskonferens
som ordnades av Undervisnings- och kulturministeriet under Finlands ordförandeskap i Nordiska
Ministerrådet.

https://www.bildningsalliansen.fi/sv/om/verksamhets
dokument
Nationella samarbetspartners (där vi samarbetar kring gemensamma frågor)
Fritt bildningsarbete rf
Finlands folkhögskolförening
Finlands sommaruniversitet rf
Medborgarinstitutens förbund rf
Opintokeskukset ry
Urheiluopistojen yhdistys ry
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Svenska Finlands Folkting
Förbundsarenan
Förbundet Hem och Skola
Kommunförbundet
Svenska Folkskolans Vänner
Internationellt samarbete
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, nationell koordinator i Finland samt i nätverken kring
hållbarhet och distansundervisning
Folkbildning Norden
Nordiska Folkhögskolrådet

Medlemsförteckning
1. Borgå medborgarinstitut
2. Esbo arbetarinstitut
3. Grankulla medborgarinstitut
4. Hangö svenska medborgarinstitut
5. Helsingfors svenska arbetarinstitut
6. Jakobstads svenska arbetarinstitut
7. Karlebynejdens institut
8. Kaskö medborgarinstitut
9. Kimitoöns vuxeninstitut
10. Korsholms vuxeninstitut
11. Kristinestads medborgarinstitut
12. Kronoby medborgarinstitut
13. Kyrkslätts medborgarinstitut
14. Lovisa svenska medborgarinstitut
15. Malax-Korsnäs medborgarinstitut
16. Mariehamn medborgarinstitut
17. Nykarleby arbetarinstitut
18. Närpes vuxeninstitut/ SÖFF
19. Pedersöre medborgarinstitut
20. Raseborgs kulturinstitut

21. Sibbo institut
22. Vanda vuxenutbildningsinstitut
23. Vasa medborgarinstitut Alma
24. Skärgårdens kombi
25. Vörå medborgarinstitut
26. Åbo svenska arbetarsinstitut
27. Borgå folkakademi
28. Evangeliska folkhögskolan i
Svenskfinland
29. Kredu, Kristliga folkhögskolan i
Nykarleby
30. Kvarnen, Kronoby folkhögskola
31. Lärkkulla-stiftelsen folkakademi
32. Västra Nylands folkhögskola
33. SFV:s studiecentral
34. Hangö sommaruniversitet
35. Vasa sommaruniversitet
36. Folkhälsan Utbildning Ab
37. Folkets bildningsförbund
38. ABF-Åland, Arbetarnas
bildningsförbund rf

