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Soliga dagar i Malmö 

 

 

Cykelstaden Malmö (foto: Kirsi MacKenzie) 
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Gruppbild på Malmö universitet, Marie Nydahl främst till höger (foto: Kirsi MacKenzie)  

 

I slutet av maj var det dags igen för Vårträff-seminariet för 

yrkeshögskolesvensklärarna i Malmö (24–25.5.2018). Malmö är den tredje största 

staden i Sverige med 333 633 invånare. Malmö är också Sveriges snabbaste 

växande storstad där antalet nyfödda och invandringen står för större delen av 

ökningen. Malmö har mycket att erbjuda allt från gröna parker och sandstränder till 

den vackra gamla staden. Malmö har även rankats som världens sjätte bästa 

cykelstad och det var just det som imponerade mig personligen mest under besöket. 

Jag är extremt beroende av att cykla och gör det varje dag i min hemstad 

Helsingfors. Jag tar mig fram på min gamla Jopo överallt i staden, men det är inte 

alls lika lätt att cykla runt i Helsingfors centrum som det såg ut att vara i Malmö. De 

ovanligt varma temperaturerna i maj i hela Finland och i Sverige och i Malmö i 

synnerhet satte prägel på staden. Lilla Torg på Gamla staden var fullt av folk som 

satt på uteserveringarna och mysiga kaféer. 
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Samarbetsgruppen Hoppet inledde sin verksamhet år 2009. De årliga vårträffarna 

börjades arrangera år 2011. Den här gången var temat bedömning och 

differentiering. 

Deltagarna fick förbereda 

sig för sina egna 

posterpresentationer före 

seminariet och det var 

mycket lärorikt att få 

konkreta tips av kollegor 

senare under 

presentationerna. Temat 

behandlades mycket 

mångsidigt ur olika 

synvinklar och det fanns 

även utrymme för 

diskussioner.  

Maria Åhman-Nylund, Centria-yrkeshögskola presenterar sin      

poster (foto: Kirsi MacKenzie) 

 

Seminariet hölls vid Malmö universitet. Malmö universitet är Sveriges yngsta 

universitet och har ungefär 24 000 studerande. Universitetet är beläget mitt i staden, 

en trevlig atmosfär att vistas i. Marie Nydahl från konferensservicen mötte oss på 

torsdag morgon och hjälpte med allt möjligt från tekniken till serveringen. Dagen 

inleddes med seminariedeltagarnas workshop. Först bedömde deltagarna i grupper 

studerandenas uppsatser. Sedan presenterades posterutställningen. Dagen fortsatte 
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med Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg från Stockholms universitet som 

föreläste om: ”Bedömning av muntlig språkfärdighet i akademisk miljö”. Följande 

föreläsare var Maria Åhman-Nylund från Centria-yrkeshögskola som berättade om 

bedömning i en nätkurs som piloteras hösten 2018 inom projektet DIGIJOUJOU och 

Kaisa Alanen och Tiina Männikkö från Tammerfors universitet som talade om 

bedömning av presentationer: “Att tala fritt, lära sig utantill eller läsa”. Dagen 

avslutades med middag på restaurang Årstiderna i Kockska Huset. 

 

Livlig diskussion kring bedömning (foto: Kirsi MacKenzie) 

 

Fredagen inleddes med en presentation av universitetet och rundvandringen av Mats 

Johnsson. Dagen fortsatte med posterpresantationer igen och avslutades med Bo 

Lundahls expertföreläsning: “Bedömning av språkförmåga med fokus på läsning.” 

Seminariet gav många nya idéer för undervisningen och majoriteten av deltagarna 

var nöjda med programmet: “Hela arrangemanget var lyckat på alla sätt! Jag gillade 

upplägget, det var bra substans i föreläsningarna, men tillräckligt luft så att man 
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orkade och trivdes hela tiden! Programmet och tidsschemat var bra. Det blev aldrig 

för hektiskt och det var lagom avslappnat.” 

 

Hoppet får igen tacka Svenska kulturfonden som möjliggjorde arrangemanget av 

denna Vårträff. Vi vill gratulera Lena Segler-Heikkilä från Centria yrkeshögskola, som 

har varit Hoppets eldsjäl, i sin nya post som rektor. För tillfället har vi fyra 

medlemmar i Hoppet: Hertta Erkkilä, Centria-yrkeshögskola, Kirsi MacKenzie, 

Humanistiska yrkeshögskolan, Anna Puisto, Laurea yrkeshögskola, Marita 

Suomalainen, Karelia yrkeshögskola. Nya medlemmar är mycket välkomna! 

 

 

Kusinträffen i Malmö efter 35 år (foto: Kirsi MacKenzie) 
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En av Malmöresans höjdpunkter för mig var att träffa min kusin Laila efter 35 år. 

Flyktingvågen i Malmö 2015 var en historisk händelse. Min kusin Laila jobbar som 

beslutsfattare i frågor angående gränskodex och viseringskodex, dvs efter kontroll av 

personers rättigheter att resa in utifrån de resehandlingar och tillstånd de har, samt 

syfte och finansiering av sin resa. Hennes andra uppgift är att leda arbetet, som 

gruppchef och verkställighetsledare, för polisens uppgift att ”sända hem” dem som 

sökt asyl eller annat tillstånd men som fått avslag på sin ansökan. Vi talade inte 

mycket om asylpolitiken i Sverige utan mer om våra personliga historier. Jag är 

flyktingvänlig och ville låta ämnet vara för att situationen inte skulle bli mer laddad. 

 

 

Kirsi MacKenzie 

 

 

 

 

 


