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Ja, nej, delvis eller vet inte

´ Vet du vilka förväntningar kunderna har på språkundervisningen?

´ Är språkkursutbudet tillräckligt varierande hos er?

´ Är det lätt för kunden att hitta rätt typ av kurs eller nivå hos er?

´ Har din läroinrättning en läroplan/studieplan i språk/gemensamt för hela 
skolan?

´ Konkurrerar vi inom den fria bildningen?

´ Samarbetar din skola i fråga om marknadsföring av språkkurser?

´ Kan man få en språkkurs bedömd hos er (Koski)?



Deltagare i projekten (2020-2022) 



Projektens innehåll och mål

Kielikukkanen 2020-2021

´ Enkät om kundernas förväntningar på institutens språkundervisning
´ Utveckling av kursplaneringen à “Språkblomman – Kielikukkanen”
´ Utveckling av undervisningen à modeller för nya kursupplägg både i 

klassundervisning och på distans
´ Samarbete à lärare från olika institut lärde känna varandra
´ Workshoppar och webinarier



Projektens innehåll och mål

Kielikukkanen II 2021-2022

´ Modell för läroplan i språk

´ Samarbetsmodeller för marknadsföringen av kurser instituten emellan

´ Enkät om behovet av samarbete med yrkeshögskolorna

´ Kompetensbaserad bedömning

´ Workshoppar och webinarier



Kundernas förväntningar på språkundervisningen

´ Enkät
https://peda.net/kuopio/kansalaisopisto/muu-
koulutus/kielikukkanen/suunnitteluopasluonnos/digipeda

´ ”Studierna ger mig kvalitetstid.

´ Det är alltid trevligt att gå till lektionen.

´ Grupperna är oftast rätt små, vilket gör det avslappnat och trevligt, och det
känns tryggt att studera.

´ Språkkurserna är bildande och också mycket terapeutiska.

´ Otroligt positiv erfarenhet varje gång! Underbara lärare!”

https://peda.net/kuopio/kansalaisopisto/muu-koulutus/kielikukkanen/suunnitteluopasluonnos/digipeda


Men…

´ ”Undervisningen är traditionell. Aktiverar/uppmuntrar inte till diskussion. Jag
skulle önska mera växelverkan i undervisningen och varierande
inlärningsmetoder.  

´ Språkundervisningen kunde vara mångsidigare.

´ Påminner om den gamla skolans språklektioner.

´ Vi sitter och tragglar grammatik och inget annat. 
Gruppen är den samma år efter år och vi kommer ingenstans.  

´ Det här är de äldre kvinnornas grej och de har ingenting annat att göra än
att berätta för sin referensgrupp hur aktiva och smarta de är.  

´ Om man vill ha språkundervisning som går framåt i snabbare takt, så är inte
arbiset på min ort det bästa alternativet.” 



Utveckling av kursplaneringen
à “Språkblomman – Kielikukkanen”

https://peda.net/kuopio/kansalaisopisto/muu-
koulutus/kielikukkanen/suunnitteluopasluonnos/kielikukkanen-
malli/graafiset-mallit/ruotsinkieliset-mallit

https://peda.net/kuopio/kansalaisopisto/muu-koulutus/kielikukkanen/suunnitteluopasluonnos/kielikukkanen-malli/graafiset-mallit/ruotsinkieliset-mallit


Utveckling av undervisningen
à modeller för nya kursupplägg både i klassundervisning och på 
distans

https://peda.net/kuopio/kansalaisopisto/muu-
koulutus/kielikukkanen/suunnitteluopasluonnos/kurssiesimerkit/tehokurssit

https://peda.net/kuopio/kansalaisopisto/muu-koulutus/kielikukkanen/suunnitteluopasluonnos/kurssiesimerkit/tehokurssit


Är ”språkblomman” till nytta för kunden?

Enkät
”Jag har haft nytta av modellen”
- ”Alla är i behov av olika kurser. Modellen gör det lättare att välja rätt.

- Man får effektivt koncentrera sig på sina ”svagheter” i studierna.
- Ger större medvetenhet om olika kursalternativ.
- Modellen får studeranden att fundera på vad hen vill få ut av kursen.”

”Jag har INTE haft nytta av modellen”
- ”Jag visste vad jag sökte – en fortsättning på den tidigare kursen. 
Tittade därför inte på andra alternativ. För övrigt låter modellen bra.
- Jag tror att modellen med ”språkblomman” kan i allmänhet vara till nytta, då
man ska välja kurs. Benämningarna är också beskrivande.”



Modell för läroplan i språk



Modell för läroplan i språk

SYFTE – UPPGIFT – MÅL – GENOMFÖRANDE – VERKSAMHETSSÄTT - BEDÖMNING

Syfte
´ Språkundervisningen vid medborgarinstitutet stöder studerandens livslåga och

kontinuerliga lärande, samt ett aktivt medborgarskap. 

´ Språkundervisningen erbjuder alla studerande, oberoende av utgångsläge, 
likvärdiga möjligheter att lära sig nya språk och utveckla sitt tidigare
kunnande. 

´ Språkstudier ökar individens välmående, ger en känsla av att livet är
meningsfullt och främjar gemenskap. 

´ Studier i språk uppmuntrar till mångkultur och stöder ett godkännande av 
mångfald i en miljö som befrämjar pluralism.



”Hustavla”
För läraren
´ Jag är intresserad av  mina studeranden och bryr mig

´ Jag uppmuntrar och beaktar individuella behov

´ Jag uppmuntrar studeranden till att ta ansvar i sina studier …

För studeranden
´ Jag får vara mig själv i gruppen

´ Jag känner att jag lyckas

´ Jag är inte rädd för att göra fel …

För annan personal vid institutet
´ Jag satsar på vänlig och personlig service …



Samarbetsmodeller för marknadsföringen
av kurser instituten emellan

Proaktivt samarbete
´ SOME: Institutet gillar och delar ett annat instituts kursreklam i de sociala

medierna. OBS! Endast sådana kurser som inte konkurrerar med institutets egna
kurser. Anmälningar till det institut som arrangerar kursen.

´ HELI: Det institut som INTE ordnar kursen skapar en ny kurs på sin anmälningssida, 
berättar att kursen sker i samarbete och lägger en länk till det arrangerande
institutets kurs t.ex. i Hellewi. Anmälningar till det institut som arrangerar kursen.

´ PAJA: Kursen genomförs tillsammans och man delar på statsandelstimmarna.
´ Reaktivt samarbete: 
´ SUKU: Kundbetjäningen/den planeringsansvariga läraren rekommenderar ett 

annat instituts kurs för studeranden, ifall man inte själv ordnar en motsvarande
kurs.  

´ PEKU: Kundbetjäningen/den planeringsansvariga läraren rekommenderar ett 
annat instituts kurs för studeranden, ifall den egna kursen inte blir av.



Yrkeshögskolornas behov av samarbete

´ ”Stödkurser, där det handlar om att studenterna i svenska och finska får 
stöd, så att de kan nå nivå B1 och delta i de obligatoriska yrkesinriktade 
kurserna i det andra inhemska språket.” 

´ Oftast finska, men vi har finskspråkiga studenter som studerar på engelska 
som behöver stöd.” 

´ ”Det viktiga är att de har en klar nivå (A2 -> B1) och hur många 
studiepoäng det handlar om. Också stödkurser för studerande med 
invandrarbakgrund behövs på samma nivåer för att gå vidare från 
grundkursen.”



Kompetensbaserad bedömning



Kompetensbaserad bedömning



Öppna webinarier i mars

´ on 16.3.2022 kl. 13–15 
Kompetensbaserad bedömning och Koski-kurser i språk: 
erfarenheter och diskussion.  

´ on 23.3.2022 kl. 13–14 
Samarbetsmodeller instituten emellan, samt med yrkeshögskolorna: 
erfarenheter och diskussion.  

´ Anmäl dig här: https://forms.office.com/r/h4LDviE2SZ

https://forms.office.com/r/h4LDviE2SZ


Dina tankar?


