
Ta möjligheten och bli en av de dragande krafterna i Samarbetsgruppen 

HOPPET – Gruppen vilken ger dig energi till det övriga arbetet!     21.4.2014 

Efter fyra år som aktiv deltagare i Samarbetsgruppen HOPPETs verksamhet är det 

nu dags, för bland annat mig, att stiga åt sidan och erbjuda denna enastående 

möjlighet till någon annan svensklärare vid någon yrkeshögskola. 

HOPPET jobbar för att främja undervisningen i svenska vid yrkeshögskolorna runt 

om i landet. Detta bl a genom att arrangera seminarier och annan verksamhet, vilken 

uppmuntrar lärarna i sitt arbete och ger dem möjlighet att göra 

svenskundervisningen mer levande, aktuell och inspirerande för sina studerande. 

Genom gruppens verksamhet har svensklärarna fått möjlighet att skapa nya 

kontakter till arbetslivet, vilka de kunnat dra nytta av i samband med studiebesök 

med studerandegrupper samt för att hitta sakkunniga gästföreläsare som extra 

krydda i undervisningen. 

HOPPETs årligen återkommande Vårträff ordnades i våras i Mariehamn och lockade 

ca 30 deltagare vilka fick möjlighet att bekanta sig med kultur, historia, näringsliv och 

sjukvården på Åland. Under de tre dagarna i Mariehamn lyssnade vi på föreläsningar 

gällande sjöfart, kultur, utbildning, nordiskt samarbete och invandring på Åland. 

Dessutom gjorde vi studiebesök till Sjökvarteret, Uffe på berget samt Smakbyn, vilka 

alla gav oss en inblick i turismnäringen och entreprenörskap på Åland. Efter dagarna 

i Mariehamn var alla deltagare överens om att HOPPETs verksamhet fortfarande 

behövs och därför är vi redan i full gång med planeringen av Vårträff 2015 i 

Göteborg. 

Själv har jag under mina fyra år fått äran att delta i arrangemangen av Vårträff, 

förutom i Mariehamn, även i Stockholm, på Hanaholmen i Esbo samt på 

Voksenåsen i Oslo. Dessa arrangemeng har varit mycket intressanta och givande att 

jobba med och de kontakter jag knutit är och har varit guldvärda då jag planerat 

studieresor för mina studerande eller letat efter partners för det internationella 

samarbetet. På köpet har jag fått en god inblick i mina studerandes bransch i de 

olika nordiska länderna och fått möjligheten att intensivt samarbeta med kollegor från 

de andra yrkeshögskolorna. Dessa är kollegor, vilka jag högst antagligen aldrig 

annars hade haft möjligheten att lära mig känna och via vilka jag lärt mig mycket om 
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hur svenskundervisningen är upplagd vid de andra yrkeshögskolorna och vilka 

möjligheter det finns till samarbete. 

Förutom seminarier jobbar HOPPET även med andra frågor relaterade till 

svenskundervisningen. Gruppens verksamhet strävar till att betjäna svensklärarna 

på bästa möjliga sätt och svara på de behov som uppkommer. I fokus har vi haft 

kontakter till arbetslivets olika branscher och den nordiska dimensionen. Genom 

dessa fokus har vi försökt kristallisera vilka möjligheter goda kunskaper i svenska 

ger på arbetsmarknaden. 

Det är nu med vemod jag ser tillbaka på det gedigna arbete vi gjort i gruppen. 

Samtidigt känns det tryggt att veta att tre erfarna kollegor stannar kvar i gruppen, 

vilken fortsätter sin verksamhet med samma iver som tidigare. Nya medlemmar till 

HOPPETs arbetsgrupp väljs på Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän 

opettajien neuvottelupäivät i Rovaniemi 13-14.11.2014. Förhoppningsvis inser du 

vilken chans detta kunde vara för dig att bli invald i gruppen. Om du vill veta mera 

om verksamheten så hittar du oss på http://hoppetgruppen.wordpress.com/. Du får 

även gärna kontakta mig eller någon annan i gruppen ifall du har frågor eller direkt 

vill anmäla ditt intresse av att gå med i Samarbetsgruppen HOPPET. 

Jag vill även ta tillfället i akt och citera en av de tidigare medlemmarna, med vem jag 

är till hundra procent av samma åsikt “Jag har aldrig suttit med i en lika effektiv och 

givande arbetsgrupp!” 

Nu är det väl din tur? 

 

Kim Lindblad 
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