
 
 
SRO:s sommarkurs på Hanaholmen den 4 - 6 augusti 2021 

Språkinlärning i framtiden – AI? 
 

 
Onsdag 4.8 
08.30 – 9.15 Registrering och morgonkaffe/te med semla och frukt 
09.15 – 9.30 Välkomstord. SRO:s ordförande Satu Pessi och Svenska nu 
09.30 – 10.00  Aktuellt i Sverige. NN, Sveriges ambassad 
10.00 –11.30 Hur kan skolan arbeta med ungas närvaro på nätet? Elza Dunkels, forskare och docent i 

pedagogiskt arbete på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet 
11.30 – 12.30 Lunch 
12.30 – 13.30 Ebban, skolbiblioteket på nätet med e- och ljudböcker. Mikael Gros, bibliotekarie, 

skolbiblioteket Ebban 
13.30 – 14.30 Prov- och övningspaket 2021 presenteras. Anne Suontaus, lektor, Kuninkaantien lukio  
 Aktuellt i Svenska nu. Liisa Suomela, projektkoordinator, Svenska nu 
14.30 – 15.00 Fika 
15.00 – 15.30 Dansmotion med Marjo - enbart svenska låtar. Marjo Kekki, lektor, Kasavuoren koulu 
15.45 – 16.45 Guidning i Hanaholmens Konstpark, programkoordinator Tyra Therman (* 
 

  
Torsdag 5.8 
09.00 – 11.30 Hur lär man av sina positiva och mindre positiva erfarenheter för att ständigt gå framåt i 

yrket? John Steinberg, fil. dr, författare, föreläsare och Åsa Sourander, specialpedagog, 
författare, Steinbergs Utbildnings AB 

 Kaffepaus ca kl. 10 - 10.30 
11.30 – 12.30 Allt mer digitalt, virtuellt och artificiellt - vad händer med språkundervisningen?  

Linda Mannila, företagare, digismart och forskare, LiU & ÅA 
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 15.00 Aktuellt från Utbildningsstyrelsen  
  Undervisningsråden Yvonne Nummela och Terhi Seinä, Utbildningsstyrelsen 
15.00 – 15.15 Fika 
15.15 – 16.15 Nyttigt och gott från Norden. Anna-Karin Mellblom, kock och kostrådgivare 

 

Fredag 6.8 
09.00 – 12.30  Workshops  (kaffepaus ca kl. 10.30 - 11) 

Gymnasium: 
Respons av vårens studentprov 2021. Rune Skogberg och Raili Hildén, 
Studentexamensnämnden 
Grundskola: 
Monimediaalisuus ja oppimisanalytiikka. Marjo Kekki, digitutor, lehtori, Kasavuoren koulu 

12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 14.30 Musik med Fredrik Furu 
14.30 – 15.45 Överlevnadshandbok för finlandssvenskar. Alfred Backa, författare 
15.45 – 16.00 Avslutning och lotteri med eftermiddagsfika 



Deltagaravgiften är 295 euro/3 dagar. I avgiften ingår program och alla måltider.  

Även möjligt att delta i enstaka dagar, avgiften 120 euro/dag. 

Deltagarna arrangerar själva sina resor till och från Hanaholmen och sitt logi. 

Anmäl dig senast den 7 juni på SRO:s hemsida www.suomenruotsinopettajat.fi. 

 

Hanaholmen erbjuder deltagarna inkvartering i avkopplande skärgårdsmiljö. 

Pris: enkelrum 98€/natt, dubbelrum 124 €/natt. Extrasäng 25 €/natt. I övernattningen ingår frukost samt 

morgonbastu och morgonbad. Boka ditt rum senast 30.6.2021 via reception@hanaholmen.fi med 

bokningskod PRASRO.  

 

*) Hanaholmens Konstpark bjuder på en samling internationellt uppmärksammad samtidskonst från 

Norden. Besökarna får njuta av konsten i en unik skärgårdsmiljö. Några av skulpturerna och 

installationerna har inspirerats av Hanaholmen och dess historia, andra har skapats på annat håll och 

senare funnit sin plats här. 

Svenska nu har utarbetat ett läromaterial om Hanaholmens Konstpark. Materialet kan användas 

under en fysisk rundtur på Hanaholmen eller virtuellt i klassrummet. 

https://svenskanu.fi/laromaterial/konstpark/ 

 

 

Kursen arrangeras i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland samt nätverket 

Svenska nu. 
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