
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-25.4.2020  

Fortbildningsdagar för sverigefinländska lärare 
 

Sveriges finska lärarförbund SFil arrangerar i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för 

Sverige och Finland fortbildningsdagar för sverigefinska lärare 23-25.4.2020. 

Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo 

 

Genom expertföredrag presenteras de nyaste trenderna inom språkundervisning och 

undervisningsmaterial samt aktuell forskning kring andraspråksdidaktiken. Under kursen bekantar 

vi oss med arbetsmetoder och projekt som stöder språkutveckling, läskunskaper och läsfrämjande.  

Läromaterial samt barn- och ungdomslitteratur presenteras av de finländska förlagen och övriga 

organisationer som publicerar material för undervisning.  

Även litteraturtips för lärare, kulturprogram och föredrag om aktuellt i politik och samhällsdebatt 

ingår i programmet. 

 

Anmälning: Senast den 15 mars 2020 genom en elektronisk blankett https://www.lyyti.in/RSO2020  

 

Pris: SEK 4900. Kursprogram, mat och logi (två nätter i dubbelrum) ingår i priset. Deltagarna 

betalar själv för resorna. Tillägg för enkelrum SEK 1000 (begränsat antal). 

 

 

Ett detaljerat program uppdateras på vår evenemangskalender 

https://www.hanaholmen.fi/event_category/koulutukset-ja-kurssit/   

 

Tilläggsinfo: 

sirpahumalisto@hotmail.com 

tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi 

 

https://www.lyyti.in/RSO2020
https://www.hanaholmen.fi/event_category/koulutukset-ja-kurssit/


TORDAG  23/4 

11.30 Lunch, Restaurang Johannes 

 Incheckning, anmälning 

TETRA 

12.45 Fortbildningsdagarna öppnas, Ordförande Sirpa Humalisto, RSO - Sfil 

13.00 Hanaholmens hälsning, Projektchef Tiinaliisa Granholm 

Introduktion i fortbildningsdagarnas tema: aktuell debatt om läsning och projekt och initiativ som 

främjar läsande 

LUKULIIKE, Pia Lumme, projektkoordinator, UBS 

 

För grundskolelärare; 

TETRA (paus 14.45-15.15) 

14.00-17.30 Läsning är överlevnasdkonst 

Hur väcker man intresse för läsning hos ungdomar 

med negativ attityd mot textfärdigheter?   

 

Aleksis Salusjärvi  

berättar om sina metoder att lära ungdomar textanalys 

och textproduktion med hjälp av sånglyrik och aktuell 

litteratur. 

Salusjärvi är litteraturkritiker, kulturjournalist och 

huvudredaktör. Han arbetar för att stöda 

modersmålsundervisning i olika miljöer. Salusjärvi har 

undervisat ca 5000 ungdomar i specialskolor, sjukhus, 

yrkesutbildningar och fängelser. Nyligen fick han Kari 

Sajavaara-pris för sitt samhälleligt betydelsefulla arbete 

inom språkutbildningspolitik och tillämpad 
språkvetenskap. 

 

 

Workshop för förskolelärare:  

KULLAGER (paus14.45-15.15) 

14.00-17.30 Ordkonst i bruk!  

Pia Krutsin, pedagog inom ordkonst 

 

Ordkonst består av kreativa språkliga uttryck som kännetecknas av 

kollektivt skapande, interaktion, språklig lek och samspel av olika 

konstformer. Syftet är att stöda barnets färdigheter för berättande, 

tänkande och utveckling av språkmedvetande och fantasi. 

I workshopen bekantar vi oss med varierande arbetsmetoder och 

inspirerande övningar inom ordkonst. Deltagarna får konkreta tips om 

användning av ramsor, berättelser och barnlitteratur i sitt arbete.  

Pia Krutsin är sakkunnig och pedagog inom ordkonst och litteratur. 

Hon arbetar som lärare, utbildare och samhällskonstnär med olika 

målgrupper, t.ex. skolelever, småbarn, seniorer och invandrare.  

 

Middag 

20.30-23.00 Sauna 



 

FREDAG  24/4 

 

TETRA / KULLAGER 

9.00 – 14.30 (Lunch11.30-12.30)  

 

Utveckling, stöd och utvärdering av läsning med varierande metoder i skolans vardag  

Stödmetoder för utveckling av ordförråd  

 

Teman behandlas i föreläsningar, funktionella övningar och samtal med hänsyn till 

olika åldersgrupper från förskola till grundskola.  

- Flytande läsning - vad är det? Om färdigheter och utveckling av läskunskaper  

- Utvärdering av läsfärdigheter 

- Övningsmetoder i läsfärdigheter  

- Effektiv övning av ordförråd  

- Skönlitteratur som hjälp i utveckling av ordförråd 

- Stöd för läsförståelse  

 

Utbildare:  

Heikkilä Riikka, PsD, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka 

Heikkilä är forskare, utbildare och psykolog, som specialiserar sig i neuropsykologi.  

Sedan tio år har hon fortbildat undervisningspersonal om lässvårigheter, stöd i läsning och 

inlärningssvårigheter. Heikkilä har utvecklat både traditionella och nätbaserade övningar och 

utvärderingsmetoder för läsning. För nuvarande arbetar hon som ansvarig forskare på Niilo Mäki Institutet 

och som neuropsykolog för barn med inlärningssvårigheter.  

 

 

Pöyliö Hanna – PM, universitetslärare   

Pöyliö är projektansvarig på Niilo Mäki Institutet och universitetslärare i specialpedagogik vid 

lärarutbildningen i Jyväskylä Universitet. I hennes tjänst ingår även 

kliniskt arbete med eleverna. Pöyliö studerar datasystemvetenskap och 

har utvecklat digitala undervisningsmaterial för utbildningstyrelse. För 

nuvarande utbildar hon lärare som undervisar årskurserna 2-6 i 

utvärdering av läsfärdigheter och tillämpning av arbetsmetoder för 

intensiv stöd i läsning. Pöyliö utbildar även lärare i engelska och i finska 

som andra språk om läs- och skrivsvårigheter samt speciallärare i 

pedagogisk tillämpning och användning av informationsteknik.  

 

Presentation av undervisningsmaterial utgivet av Niilo 

Mäki Institutet. 

 



15.00 Barnboksinstitutet 

 

Barnboksinstitutet, Lastenkirjainstituutti (LKI) är ett 

specialbibliotek och ett institut med uppgift att främja, 

förmedla och informera om barn- och 

ungdomslitteratur.  

 

Verksamhetsledare Kaisa Laaksonen presenterar 

portalen Lukemo.fi med tilläggsmaterial samt aktuella 

favoriter inom barn- och ungdomslitteratur, årets 

bokkorg 2020.  

 

16.00 Lukulumo - flerspråkigt bilderbokstjänst för förskolor 

Virpi Väänänen Ilt-oppiminen 

 

17.00 Middag 

 

18.15 Avfärd till Helsingfors, Teater Jurkka 

 

19.00 Kulturprogram: Mysterio Buffo 

http://www.jurkka.fi/class/mysteerio-buffo-2/ 

 

LÖRDAG 25/4 

  

TETRA  

9.30 -11.00 

Vad, var, nu?  

Aktuellt i samhället och samhällsdebatt  

 Kai Jaskari, journalist  

 

Kai Jaskari är journalist och producent inom redaktionen 

för nyheter och aktuellt på YLE. Tidigare har han arbetat i 

journalistiska uppdrag i SVT och som programchef på 

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.  

 

 

Evaluering och utvärdering av fortbildningsdagarna 

Utcheckning  

 

11.30 Lunch och hemresa 

 

 

 

// tgr 27.1.2020 /ändringar kan förekomma 

http://www.jurkka.fi/class/mysteerio-buffo-2/

