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Språkkistan

• 20.11.2019
• - 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

Lisabet Sandin-Kula, 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 Gruppdiskussioner: samarbete, synliggörande och finska som resurs

Lisabet Sandin-Kula

Kl. 13.30 Paus

Kl. 13.45 Gruppdiskussioner kring läroplansarbetet

Camilla Forsberg

Kl. 14:30 Kommunalt läroplansarbete

kl. 16.00 Tack för idag!



Samarbete, synliggörande och 

finska som resurs
• Gruppdiskussioner kring olika teman kopplat till undervisningen i A1-

språk

• Expertgrupper och hemgrupper



Expertgrupper
C) Respons
Hur ger vi respons?
Hur syns språkstöd i responsen?
Hur stöder vi eleverna i att ge respons till 
varandra?

B) Ämnet
Hur skapar vi sammanhang och helheter så att 
innehållet blir meningsfullt?
Hur jobbar vi med ämnets språkliga och 
ämnesmässiga innehåll?
Hur jobbar vi ämnesövergripande?

D) Attityder
Hur skapar vi positiva attityder?
Hur uppmuntrar och motiverar vi eleverna?
Hurdana språkmodeller är vi? 

A) Kollegialt lärande
Hur kan vi stöda varandra för att skapa en 
språkstödjande vardag?
Hurdana språkmodeller är vi?
Hur kan/vill vi jobba vidare med det regionala 
nätverket?

E) Bedömning

Hur ser bedömningen gällande finskan ut hos 
er idag?

Hur stöder bedömningen lärandet?

Hur kan bedömningen utvecklas?



Samarbete, synliggörande och 

finska som resurs
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Expertgruppsdiskussion
Expertgruppsdiskussion:

• Indelning i 5 grupper (A,B,C,D,E). Detta är din expertgrupp.

• Sätt dig i din expertgrupp och diskutera kring ert tema. Viktigt att låta alla komma till tals i 
gruppen!

• Anteckna gärna det ni diskuterar

• Tidtabell: ca 12:30-13:00

Samlingsplatser för expertgrupperna:

• Expertgrupp A: C215

• Expertgrupp B: C215

• Expertgrupp C: Foajén

• Expertgrupp D: Foajén

• Expertgrupp E: E4 (en halv våning ovanför foajén. Ifall sofforna är upptagna,

sätt er i restaurang Alexander). 



Hemgruppsdiskussion
Hemgruppsdiskussion:

• Sätt dig i din hemgrupp (se samlingsplatser nedan)

• Berätta för de andra i hemgruppen om det ni diskuterat i expertgruppen. Viktigt att 
fördela tiden mellan gruppdeltagarna!

• Tidtabell: 13:00-13:45 (inklusive paus)

• Kom tillbaka till C215 till kl. 13:45

Samlingsplatser för hemgrupperna:

• Hemgrupp 1: C215

• Hemgrupp 2: C215

• Hemgrupp 3: Foajén

• Hemgrupp 4: Foajén

• Hemgrupp 5: E4 (en halv våning ovanför foajén. Ifall sofforna är upptagna, 

sätt er i restaurang Alexander)



Tidtabell
• 12:30-13:00 Expertgrupp

• 13:00-13:45 Hemgrupp (inklusive paus)

• 13:45 Tillbaka i C215



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. Intervjua varandra 

kring frågorna(nästa slide), kom ihåg att fördela tiden så att båda får ca 10 min 

tid att svara på frågorna. Diskutera och ställ eventuellt följdfrågor som dyker 
upp.



Frågor
• 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?



Tidtabell
Kl 13:45-14:15 Parvisa intervjuer

Kl 14:15-14:30 Sammanfattning hela gruppen (C215)



Följande träff

• Nästa träff ordnas 6.2.2020 (heldag), Academill, rum C215

• Lisabet 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

