
Samarbetet rockar fett! 20/1/2016     

Gott nytt år, kära vän! Vit snö, rejält med kyla och solsken, visst är det härligt med en 

ordentlig vinter och lite mer ljus igen! På jobbet har vi fått nya studerande och kurser, 

kollegor och förmän, många av oss också nya utrymmen. Allt det nya är spännande 

men kan också vara resurskrävande och stressigt. 

För mig är det viktigt att mitt i alla ändringar och förnyelser ha språkkollegor och 

arbetsrelaterade nätverk som jag vet att finns där även om världen omkring mig är i 

ständig rörelse. Jag har lyckan att jobba med motiverade och skickliga kollegor som 

delar av sitt kunnande och sin tid för det gemensamma goda. Att planera, genomföra 

och utvärdera tillsammans – vad kunde vara ett mer svenskt sätt att jobba? 

Det är dock inte alltid möjligt att samarbeta med sina språkkollegor på jobbet. Eller 

attjobba i en språkligt positiv miljö med nya impulser och idérika människor. 

Lärarjobbet kan ibland vara rätt så ensamt. Därför tycker jag att det är ytterst fint och 

viktigt att vi svensklärare har många aktiva riksomfattande nätverk där vi kan 

samarbeta, diskutera och dela. Och vi svensklärare har ju länge varit bland de 

aktivaste (om inte de allra aktivaste!) språklärarna när det gäller samarbete, projekt 

och utvecklingsarbete. Just nu pågår t.ex. ROKK-projektet 

(http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-osaaminen/uudet-

oppimisratkaisut/rokk/Sivut/default.aspx). I ledningsgruppen sitter Hoppetisten Riitta 

och i temagrupperna finns Anne plus ett flertal tidigare Hoppetmedlemmar. 

Slutseminariet hålls den 26 maj i Helsingfors. Hoppas vi ses där! 

Nu när de ekonomiska resurserna inom undervisningen blivit allt knappare är det 

också utmärkt att vi svensklärare fortfarande har möjligheter att ansöka om medel 

från olika fonder och föreningar. Vi kan få stöd för projekt, studiebesök, läromaterial 

osv. Hoppet får i mångt och mycket tacka bl.a. Svenska folkskolans vänner, Svenska 

Kulturfonden, SRO och Svenska nu för resurser som möjliggjort vårt arbete och bl.a. 

arrangemanget av de årliga Vårträffarna. Det lönar sig att använda de här 

möjligheterna, också som individer. I och med att vi får understöd från utomstående 

håll synliggörs det arbete som vi gör för svenskundervisningen vid yrkeshögskolorna. 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2016/01/20/samarbetet-rockar-fett/
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-osaaminen/uudet-oppimisratkaisut/rokk/Sivut/default.aspx
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-osaaminen/uudet-oppimisratkaisut/rokk/Sivut/default.aspx


Hoppetgruppen har nu dryga sju år på nacken. Under hela vår livstid har vi strävat 

efter att ha så lite byråkrati som möjligt och därför har vi jobbat med låg profil, delvis 

på arbetstid, delvis på egen tid och kämpat vidare som en liten självständig 

samarbetsgrupp. De årliga Vårträffarna är väl det som mest syns utåt av vårt arbete. 

Därtill har vi dock gjort mycket annat. Bl.a. har vi i lugn och ro bearbetat en modell 

med syfte att erbjuda auskultering vid finska yrkeshögskolor för svenska 

lärarpraktikanter (i svenska som andra språk). Projektet görs i samarbete med 

Pedagogiska fakulteten vid Göteborgs universitet och Svenska nu. I pilotskedet har 

vi Haaga-Helia och Metropolia med. 

Vi samarbetar gärna med andra grupper och projekt när vi tycker att det är vettigt. 

Nu i år arrangerar vi ingen Vårträff. Orsaken är att det finns två andra intressanta 

seminarier i maj (ROKK-seminariet och Proflangs Kevätpäivät-seminarium) som 

skulle sammanfalla med Vårträff. Vi vill inte konkurrera om de knappa resurserna 

som yrkeshögskolorna har. I fjol var det redan klart att många skolor inte kunde 

stödja lärarnas deltagande i fler evenemang på samma sätt som tidigare. 

I stället för Vårträff planerar vi att ha en utbildningsdag någonstans i Svenskfinland 

senare under året. Följ med oss så får du veta! År 2017 hålls Vårträff på det 

nyrenoverade Hanaholmen och år 2018 blir det väl jubileum och något extra trevligt 

för då fyller Hoppet tio år! 

Hoppas vi alla har möjlighet även under det här året att träffa varandra, stödja 

varandras vardag och arbete och njuta tillsammans av vårt arbete. Hör av dig om du 

har idéer! 

Sari Saarinen, yrkeshögskolan Laurea 

 


