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Språkkistan

• 19.11.2019
• - Vi öppnar språkkistan



Syfte med Språkkistan
• Erbjuda stöd och inspiration kring arbetet med tidigarelagd 

språkundervisning

• Stöda lärarna i arbetet med läroplanen för A1-språk och att utveckla 
språkundervisningen

• Skapa regionala nätverk där goda modeller och lösningar delas 
mellan deltagarna.



Projektets upplägg

Vi läser
skattkartan till 

Språkkistan
5-6.9.2019

Vi hittar
Språkkistan

Oktober 2019

Vi plockar
guldkornen ur 

Språkkistan
6.2.2020

Vi sprider
skatterna ur 
Språkkistan

3.9.2020

Vi öppnar
Språkkistan
20.11.2019



Dagens program
Kl. 9.00 Inledning

Sigrid Ducander, CLL

Kl. 9.10 Kommunikationsfrämjande arbetssätt

Nina Peltomäki, språkbadslärare, Länsimetsän koulu, Vasa

Kl. 10.15 Paus

Kl. 10.30 Fortsättning Kommunikationsfrämjande arbetssätt

Kl. 11.15 Lunch (på egen bekostnad)

Kl. 12.15 Språk: inlärning, kunnande och utvärdering

Mira Tallgård, speciallärare, Språkbadsskolan i Jakobstad

Kl. 13.30 Paus

Kl. 13.45 Gruppdiskussion kring läroplansarbetet

Sigrid Ducander, CLL

Kl. 14:30 Kommunalt läroplansarbete

kl. 16.00 Tack för idag!



Dialogdiskussioner
• Syftet med diskussionen är att samtala om och dela erfarenheter kring 

undervisning i A1 (finska). Diskussionen genomförs i intervjuform parvis.

• Sök upp någon i gruppen som du inte känner från tidigare. I kuvertet du fått 

hittar du din intervjufråga. Diskutera och ställ eventuellt följdfrågor som dyker 

upp. Kom ihåg att fördela tiden så att båda får ca 10 min tid att svara på 

frågorna.



Frågor
• Hur ser arbetet med A1 språk ut just nu i din kommun?

• Hur tänker du om läromedel i finska i åk 1-2?

• Vilka reella behov måste tillgodoses för att skolan ska kunna arbeta framgångsrikt med 
A1 språk?

• Vilka utmaningar står skolan inför då det gäller A1 språkundervisning?

• Tänk dig 5 år fram i tiden. Hur jobbar ni med språk? Vad är annorlunda?

• Om du kunde förverkliga tre önskningar som för ert arbete med språk framåt, vilka 
önskningar skulle det vara?



Följande träff

• Nästa träff ordnas 5.2.2020 (heldag), Arken

• Sigrid sänder ut programmet, läggs även upp på cll:s hemsida



Tack för idag!



• Ändringar och kompletteringar som berör undervisningen i A1-språket 

i årskurserna 1-2 i grunderna för läroplanen för den grundläggande

utbildningen 2014

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/grunderna_for_a1-

spraket_i_arskurserna_1-2_i_den_grundlaggande_utbildningen.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/grunderna_for_a1-spraket_i_arskurserna_1-2_i_den_grundlaggande_utbildningen.pdf

