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Samarbetsgruppen Hoppet, som jobbar aktivt för att främja svenskundervisningen 

vid yrkeshögskolorna, ordnade i år sin traditionella vårträff på Hanaholmen i Esbo i 

maj. Vårträffen med ett gedigert program bestående av såväl föreläsningar som 

workshopar, lockade ett femtiotal deltagare från både finska och svenska 

yrkeshögskolor runtom i landet. Dessutom har vårträffen väckt intresse bland lärare i 

Sverige, vilket innebar att vi även hade deltagare som undervisar i svenska som 

främmande språk i Sverige. 

Programmet under den första dagen bestod av workshopar vilka behandlade olika 

metoder som kunde vara till hjälp i svenskundervisningen. I workshoparna, ledda av 

experter inom olika delområden, krävdes aktivt deltagande samt utbyte av idéer och 

erfarenheter. Teman i workshoparna var bl.a. finsk-svensk kommunikation i 

affärslivet, yrkesinriktad språkundervisning för akademiker samt sociala medier i 

språkundervisningen. Under andra dagen bjöds deltagarna på föreläsningar gällande 

företagskommunikation i Norden, kulturexport, hur det är att bo som svensk i Finland 

samt hur det politiska klimatet skiljer sig mellan Finland och Sverige. Som föreläsare 

hade vi bland annat Maria Wetterstrand och Johan Storgårds. 

Samarbetsgruppen Hoppet som inledde sin verksamhet 2008, har under de senaste 

åren gjort stora steg framåt i sitt arbete att förena svensklärare vid yrkeshögskolorna, 

samt knyta kontakter till samarbetspartner i Sverige. I vår tar Hoppet följande steg 

och ordnar Vårträff 2013 på Voksenåsen i Oslo. Därmed är det dags att försöka 

öppna dörrarna till det övriga Norden. Målsättningen är att få upp ögonen på både 

lärare och studerande för vilka utbilnings- och arbetsmöjligheter, utanför Finland och 

Sverige, goda kunskaper i svenska erbjuder. 

Rubriken för Vårträff 2013 är Destinasjon Norge – med svenska som brobyggare. 

Tidpunkten kommer att vara den 15-17 maj. Till Vårträffen på Voksenåsen, vars 

program är under fullt arbete, kommer  vi att locka deltagare från Finland, Sverige 

och Norge. 

Responsen vilken Samarbetsgruppen Hoppet fått har generellt varit positiv. Det har 

klart framgått att det funnits och fortfarande finns ett behov av att knyta kontakter till 
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samarbetspartner i Norden. Detta för att kunna ge en levande undervisning samt en 

realistisk bild av var vi står i frågor gällande kommunikation, politik, kultur, arbete och 

utbildning ur ett nordiskt perspektiv. Dessutom har lärarna varit glada över att finna 

stöd från kollegor från andra yrkeshögskolor. 

Innan utgången av året avgår fyra av Samarbetsgruppen Hoppets aktiva 

medlemmar, vilket betyder att fyra ersättare bör hittas. Tre av de gamla 

medlemmarna sitter kvar och med visioner för hur verksamheten skall utvecklas för 

att betjäna studerande vid yrkeshögskolorna bättre än tidigare. Nu är det alltså dags 

för tre gamla och fyra nya eldsjälar att kavla upp skjortärmarna och leda Hoppets 

verksamhet vidare mot nya mål och genom nya utmaningar. 

Kim Lindblad, Lektor i svenska 
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