
3.5–5.5.2018

Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare
Arrangörer: Sveriges finska lärarförbund SFil, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo

Genom expertföredrag, workshops och besök får vi ta del av det nyaste i språkundervisning 
och bekanta oss med skolans och förskolans läroplan och vardag. Programmet har fokus på en 
språkmedveten undervisning, aktuell forskning och didaktik i finska som andraspråk. Kulturprogram 
ingår i programmet.

Läromaterialutställning
Finländska förlag och övriga organisationer som producerar material för undervisning presenterar sitt 
läromaterial i aulan 3-5.5.2018.

PROGRAM

3.5 Torsdag

11.30  Lunch

12.30  Öppning av fortbildningsdagarna
  Ordförande Sirpa Humalisto, Sveriges finska lärarförbund
 
  Hanaholmens hälsning
  Projektchef Tiinaliisa Granholm, 
  Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

12.45  Valteri center för lärande och kompetens erbjuder mångsidiga tjänster och material för  
  specialundervisning.  https://www.valteri.fi/ 
  Laura Pursiainen, Valterikoulut

13.30-16.00 Föreläsning och workshop (kaffepaus 14.30-14.45)

För lärare i grundskolan:
Litteratur i språkundervisning

Föreläsningen handlar om litteratur i undervisningen av finska som andraspråk, med 
fokus på samtidslitteratur på finska och hur man kreativt använder samtidslitteratur i 
läs- och skrivundervisning. Ytterligare presenteras flerspråkigt och lättläst litteratur. 

Satu Rakkolainen-Sossa, utbildare, doktorand, Åbo Universitet
Satu Rakkolainen-Sossa är flerspråkighetsforskare och utbildare med lång erfarenhet 
som lärare i finska som andra eller främmande språk och hon har även undervisat 
i tyska. Hon är också fri skribent och redaktör för medlemstidningen som utges av 
föreningen för lärare i finska som andraspråk.



För lärare i förskolan: 
Hur stöder vi barnens språkkunskaper och färdigheter - Språkens rika värld
Marjaana Gyekye S2 -barnträdgårdslärare finska som andraspråk), Helsingfors

Den interaktiva föreläsningen har fokus på stöd av språkfärdigheter och kunskaper 
samt frågor som berör utveckling av språklig identitet hos barn i förskoleåldern.
I workshopen är temat förstärkning av berättande.

Önskemål om innehåll / teman kan skickas till föreläsaren per epost gyekyemarjaana@
gmail.com senast inom mars månad.

16.15  Sista striden eller första nya stegen i bevarandet av finskan i den  
  svenska skolan?
  Jarmo Lainio, professor i finska vid Stockholms universitet

Hans forskning faller under flera områden: sociolingvistik, två-/flerspråkig 
undervisning, språksociologi, minoritetsspråksstudier, och språkpolitik med inriktning 
mot undervisningsfrågor. Sedan 2006 är Lainio Sveriges representant i Europarådets 
expertkommitté för övervakning av Europeisk språkstadga (European Charter for 
Regional or Minority Languages); fr o m december 2015 är han också vice ordförande 
i dess presidium. 

Han har under en följd av år varit aktiv i flera internationella nätverk som haft som 
syfte att stötta och studera flerspråkig undervisning, språkpolitik och språklig 
mångfald. Under 2017 var han av regeringen utsedd till särskild utredare för 
förbättringsåtgärder för undervisningen av de nationella minoritetsspråken i Sverige, 
som redovisades i ett betänkande i november 2017 (SOU 2017:91).

19.00  Middag
  
20.30-23.00 Bastu



4.5 Fredag

8.15  Avfärd från Hanaholmen med abonnerad buss

9.00-11.30 Studiebesök
• Grundskola:
 Taivallahden peruskoulu, Södra Hesperiagatan 38, 00100 Helsingfors 

• Förskola:
 Daghemmet Elias Lönnrotsgatan 12, 00120 Helsingfors 
 Daghemmet Linnunlaulu, Djurgårdsvägen 18, 00530 Helsingfors 
 

12.30  Lunch på Hanaholmen

13.30  Äidinkielen opettajien liitto  (Modersmålslärarnas förbund)
  Verksamhetsledaren Anne Helttunen presenterar föreningens verksamhet.

14.00-16.00 Finska genom sång – sånger som stöd i inlärning och språkutveckling 
  Jenni Alisaari, PD
  En föreläsning om forskningsbaserad kunskap om sånger i   
  språkundervisning med praktiska exempel om sånger som stöd 
  för finskundervisning för barn och ungdomar i olika åldrar.  
  Sånger och dikter i andraspråksinlärning

  Jenni Alisaari arbetar som universitetslärare vid lärarutbildningen  
  vid Åbo universitet. Hon har skrivit sin doktorsavhandling om sånger  
  som stöd i undervisning av finska. Tidigare har hon undervisat finska  
  som andraspråk i grundskolan. 

17.00  Päivällinen

18.15  Avfärd med beställd buss till teater

19.00  Nationalteater: Korjaamo
  En nyskriven, vemodig men rolig komedi av Mika Myllyaho är den första pjäsen han har  
  skrivit för Nationalteatern. Det handlar om gamla förbundets män i den ständigt   
  föränderliga världen. Jukka-Pekka Palo och Seppo Pääkkönen i huvudrollen.
  https://kansallisteatteri.fi/esitys/korjaamo/

20.45  Tillbaka till Hanaholmen med beställd buss



5.5 Lördag

9.00-10.45 e- klasstandem
  Katri Hansell, FD, forskare, Åbo Akademi 
  Satu Savolainen, gymnasielärare, Leppävirta

  
  Satu Savolainen undervisar i svenska i Leppävirta gymnasium, som  
  samarbetat med (Gymnasiet i Petalax, ett finlandssvenskt gymnasium  
  sedan 2007. I samarbetet ingår skolbesök, studieresor    
  och vänelevverksamhet. Skolorna deltar också i projektet eklasstandem,  
  en virtuell tillämpning av samarbete mellan finsk- och svenskspråkiga  
  skolor i undervisning av det andra inhemska språket. Även utveckling  
  och forskning ingår i projektet, som leds av Åbo Akademi. Katri Hansell  
  berättar om forskning kring projektet.

10.45-11.15 Fika, utcheckning från hotellet

11.15-12.00 Ett föredrag om aktuellt i politik och samhällsdebatt 
  Matias Åberg, Pol. mag, journalist

  Matias Åberg har jobbat som journalist på olika nyhetsredaktioner  
  i Finland. Han har studerat statsvetenskap vid Stockholms universitet  
  och gjort utbytesstudier i Köpenhamn och Helsingfors.  

12.00-12.30 Utvärdering av fortbildningsdagarna

12.30  Lunch

  Konstvandring på Hanaholmen; 
  Jussi Niva och Juri Markkula: 
  Two-Way Ahead


