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• Erbjuda autentiska möten med svenska språket och svenska kulturen i finska skolor i 
hela Finland med årsvolym på 80 000 direkta elevkontakter

• Stöda svenskundervisning speciellt i årskurs 6 (B-svenska) med skräddarsytt, inspirerande 
program och läromaterial samt lärarfortbildning även för klasslärare

• Bistå högstadierna som mister 2 veckotimmar i den nya läroplanen för grundskolan med 
bra material och program för svenskundervisning och ämnesintegrering

• Producera program och service som stöder de övergripande målsättningarna gällande 
digitaliseringen i grundskolorna och gymnasierna

• Ordna lärarfortbildning för att stärka livslångt lärande, kontaktytorna med aktuell 
forskning och lärarnas kontakter till Sverige och övriga Norden

• Ytterligare utveckla Svenska nu som nätverk – en aktör som för samman skolor, kulturfältet 
och organisationer och fungerar som katalysator för samarbete över språkgrupperna i 
Finland

• Synliggöra språkkunskapernas roll i arbetslivet, göra särskilda insatser för att lyfta fram 
potentialen med den nordiska arbetsmarknaden

• Föra en dialog med arbetsmarknadernas parter och engagera dem om temat 
språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden

• Genom mediesamarbete göra svenska språket synligt även för allmänheten, göra 
specialsatsningar på områden där svenskan finns och där näringslivet just nu efterlyser 
svenskkunnig arbetskraft (huvudstadsregion, Uleåborgstrakten, Lappland)

• Erbjuda korta prenumerationer på Hufvudstadsbladet till abiturienter inför 
studentskrivningarna och möjliggöra temasatsningar med HBL även inom grundskolor 
och övriga gymnasister

• Bedriva påverkningsarbete gentemot nationella och kommunala beslutsfattare i frågor 
som berör språkkunskapernas betydelse i samhället samt kontakterna mellan Finland och 
Sverige

• Uppmärksamma Finland 100 år och Svenska nu:s 10-årsjubileum

• Stärka nordiskt samarbete och nätverkande i språksatsningar genom intensifierat 
samarbete med Nordisk språkkoordination under Nordiska ministerrådet

VERKSAMHETSPLAN 2017-2019

NÄTVERKET SVENSKA NU:S PLANER I ETT NÖTSKAL
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Uppdrag och målsättning
Svenska nu har tre uppdrag i sin verksamhet: ett pedagogiskt, ett bilateralt och ett samhälleligt 
uppdrag.

Det övergripande pedagogiska målet för Svenska nu är att bidra till finska ungdomars 
intresse och motivation att kunna svenska och sänka tröskeln att tala svenska. En 
central målsättning är också att avdramatisera det spända språkklimatet genom att 
fokusera på möjligheter och tillgångar med svenskan och på den nordiska dimensionen. 

Nätverket Svenska nu har som mål att bidra till kvalitetsutveckling i svenskundervisning 
genom att samarbeta med lärarorganisationer och universitet och genom att ta 
fram nya ämnesintegrerande program till stöd för svenskundervisningen i skolor. 

Det bilaterala uppdraget går ut på är att stärka banden mellan Finland och Sverige och erbjuda ett 
komplement till den anglosaxiska kulturen. Svenska nu samarbetar med svenska artister, konstnärer, 
teatergrupper, redaktör och författare för att genomföra programhelheter på svenska i de finska 
skolorna. Vi synliggör också Sverige och den svenska kulturen i den fortbildning som ordnas för lärare.

Svenska nu:s samhällsuppdrag går ut på att påverka attityderna till svenskan och 
samhällsutvecklingen i en för svenskan positiv riktning. Inom ramen för påverkningsarbetet 
ordnas möten och seminarier med lokala och nationella beslutsfattare, tjänstemän, 
arbetsmarknadsorganisationerna samt våra samarbetspartners. 

Med de samlade projektmedlen erbjuder Svenska nu kulturupplevelser med svenska 
gäster till ett maximalt stort antal finska ungdomar i hela Finland och erbjuder inspirerande 
läromaterial till svenskundervisningen. Vid sidan av denna kärnverksamhet tar nätverket fram 
innovativa verksamhetsformer i sociala medier i syfte att skapa lust hos ungdomar att komma 
i kontakt med svenskan även utanför klassrummet.   Svenska nu:s verksamhet i sociala medier 
uppgår till 500 000 visningar på årsnivå och målsättningen är att expandera verksamheten. 

Målsättningen är även att stöda svensklärare i sitt arbete genom att ordna kompetensfrämjande 
fortbildning, erbjuda stödjande material och program till undervisningen. Lärare erbjuds 
också möjligheter att komma i kontakt med det svenska Finland, Sverige och övriga Norden.

Förändringar i verksamhetsmiljön
Det har skett en del förändringar i nätverkets 
verksamhetsmiljö under de senaste åren. 
Svenskundervisningens ställning debatteras 
kontinuerligt och regeringen håller på att ta 
fram ett språkförsök, som kommer att ge 
vissa kommuner möjlighet att experimentera 
med frivillig svenskundervisning.  Regionala 
språkförsök kan också bli ett tema i kommunalvalet 
år 2017. 

Den nya läroplanen för grundskolan trädde i 
kraft hösten 2016. Då tidigarelades B-svenskan 
till årskurs 6. Detta innebar att två veckotimmar 
svenskundervisning flyttades från årskurserna 
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7-9 till årskurs 6.  Det är upp till kommunerna att bestämma hur undervisningen ordnas och 
allokeras.  Svenska nu ser detta både som möjlighet och utmaning.  

Samtidigt som finska skolbarn (de allra flesta läser svenska som B1-språk) får möjlighet att komma 
i beröring med svenskan redan under lågstadietiden, kommer undervisningen sannolikt i stort 
sett drivas av klasslärare.  

Tidigareläggningen av svenskundervisningen för med sig att det behöver riktas mycket stöd 
och fortbildning för dessa lärare. Man kan inte undervärdera värdet av en lyckad första kontakt 
med ett nytt språk. Svenska nu kommer att se över de förändrade behoven i sitt program- och 
fortbildningsutbud.  Svenska nu medverkar redan nu i en fortbildningsserie på Helsingfors 
universitet som erbjuds för lärare som troligtvis kommer att ta sig an svenskundervisning i årskurs 
6 samt i en fortbildningskurs i Åbo universitets och Östra Finlands universitets regi.

Svenska nu har även omfattande lärarfortbildningsverksamhet med ca 1500-2000 lärarkontakter 
årligen i form av kurser, seminarier och mentorskapsprogram. Vi har en kontinuerlig dialog med 
lärarutbildare och institutioner för nordiska språk vid universiteten i Finland.  Vi är även i kontakt 
med rektorer, bildningsdirektörer och andra sakkunniga inom bildnings- och kulturväsendet. 
Nätverket samarbetar nära med både ämneslärarföreningar, regionala språklärarföreningar, 
regionala förvaltningsverken.

Svenska nu vill vara med och bistå utvecklingen där språkinlärning sker genom vardagligt språkbruk 
samt bidra till en ökad språkmedvetenhet. Det finns även ett stort behov av läromaterial som på 
riktigt drar nytta av de tekniska möjligheter som t.ex. mobila verktyg erbjuder till språkundervisning 
idag. Svenska nu kommer under de närmaste åren målmedvetet att satsa på en utveckling inom 
detta område i det läromaterial som produceras till programmen.  Detta arbete ska göras så att 

det gagnar även sådana elevgrupper 
som inte har möjlighet att få ett 
besök till skolan. 

En annan stor sak kommer att vara 
digitaliseringen av studentexamen. 
Även gymnasiereformen kan 
förväntas ha konsekvenser för 
svenskundervisning i gymnasiet. 
Även här ser vi en roll för Svenska 
nu för att bistå lärare och utveckla 
program- och läromaterialutbudet i 
en riktning som stöder gymnasier i 
övergångsfasen.

Vi för samman nyckelpersoner som kan bidra till en positiv attityd för svenskan, svenskundervisning 
och ökade kontakter med Sverige inom skolans värld. Under de senaste åren har vi varit med om 
skapa ett uppsving av lokala kraftsamlingar så som till exempel i Uleåborg och Satakunda. Det är 
viktigt att fortsätta med detta arbete.  

Aktivitet
Svenska nu lyfter in det levande svenska språket till finska klassrum och erbjuder kulturupplevelser 
både från Sverige och det svenska Finland. Vi skapar nya ämnesintegrerande helheter och bistår 
med nytt inspirerande läromaterial till svenskundervisning samt jobbar ihop med svensklärare 
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och andra lärare i finska skolor. Antalet elev- och lärarkontakter i program för skolor uppgår 
till ca 74 000 stycken (2015).  Nätverket har även en omfattande verksamhet i internet med 
elektroniskt läromaterial och verksamhet i sociala medier. Svenska nu deltar med program i olika 
ungdoms- och lärarmässor.  

Svenska nu:s program finns till för att bidra till 
positiva möten med svenska, uppmuntra finska 
ungdomar att använda svenska och förstärka 
deras självuppfattning som språkbrukare samt 
öppna ögonen för det svenska Finland, Sverige 
och Norden. Svenska nu vill även påverka barnens 
föräldrar att förmedla en positiv attityd gentemot 
svenskan och språkinlärning till sina barn. 

Under senaste tider har nätverket lagt särskilt fokus 
i programutvecklingen på att ta fram aktiviteter 
där barn och unga själva är mera subjekt än 
objekt. T.ex. i Dream Academy-programmet, 
en temadag i proffsigt musikmakande, gör 
musikgymnasisterna själva en låt tillsammans 
med proffsmusiker, övar in den och framför låten 
tillsammans med de svenska musikerna till hela 
skolan. En viktig del av projektet är aktiviteter 
inom sociala media där projektansvariga och 
framför allt ungdomar haft en livlig kontakt 
med varandra, delar bilder och filmsnuttar och 
diskuterar låtar. Svenska nu har även utvecklat 
andra interaktiva verksamhetsmodeller i social 
media. 

Svenska nu deltar i skolornas språkfostran genom att bygga broar mellan olika skolämnen samt 
genom att stärka elevernas muntliga färdigheter. Språkstudiernas betydelse med tanke på 
fortsatta studie- och karriärval lyfts fram. Eleverna uppmuntras även att fördjupa sig i den egna 
skolans och traktens språkliga och kulturella mångfald för att den vägen få en uppfattning om 
internationaliseringen på hemmaplan. Svenska nu är med och skapar kontakter mellan svensk- 
och finskspråkiga skolor inom Finland samt bilateralt med skolor i Sverige.

Under jubileumsåret Finland 100 år 2017 tar Svenska nu fram programmet ”Mitt Finland är ditt” 
där eleverna får reflektera över sin identitet på svenska. Till stöd för undervisningen produceras 
en video där personer med olika bakgrund berättar om byggstenarna i sin identitet. För de som 
inleder sina studier i svenska utarbetas programmet ”NATURligtvis – ute på svenska” där eleverna 
får bekanta sig med naturen på svenska. För äldre elever erbjuds interaktiva workshoppar och 
berättarkonst i klassrummet. 

År 2017 ordnas också Svenska nu -dagar för att fira nätverkets 10-årsjubileum. Under temadagarna 
presenteras Svenska nu:s workshoppar för svensklärare, lärarstuderande, skolklasser och 
samarbetspartners. Svenska nu:s artister har en framträdande roll under temadagarna. Syftet 
är att presentera, utveckla och utvärdera Svenska nu:s program i skolorna. Samtidigt erbjuds en 
plattform för lärare och blivande lärare att knyta kontakter.  
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Kärnverksamheten i skolan består av svenska programhelheter inom teater, musik, litteratur, 
journalistik, bildkonst, naturkunskap, gastronomi och idrott. Ungdomar får höra, uppleva och 
göra något på svenska. Som tillägg och ett incitament att fortsätta med svenskan även utanför 
klassrummet, är nätverket närvarande på sociala medier. Svenska nu är med bland annat i 
Facebook, Instagram och Twitter. Några program och delprojekt har egna profiler, t.ex. abiträning 
på Facebook, Victor treenaa svenskaa osv. Nyheter från Sverige förmedlas genom en särskild 
kanal, KramSverige.  

De abiturienter som skriver svenska i studentexamen erbjuds en tidsbegränsad prenumeration av 
Hufvudstadsbladet och en möjlighet att delta i en prep-kurs för abiturienter i Facebook i Svenska 
nu:s regi. Elever som inleder sina gymnasiestudier erbjuds möjlighet att få en prenumeration på 
LL-bladet, en tidning på klarspråk.

Påverkningsarbete
Nätverkets verksamhet koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.  
Nätverket erhåller finansiering från svenska och finska staten samt ett flertal stiftelser och 
nordiska finansieringskanaler.  Till projektets styrgrupp tillhör representanter för undervisnings- 
och kulturministeriet i Finland, Sveriges ambassad i Helsingfors, Svenska Institutet, 
Utbildningsstyrelsen, Svensklärarna i Finland, Språklärarförbundet i Finland SUKOL, Uleåborgs 
universitet/universitet som utbildar svensklärare, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans 
vänner, Svenska kulturfonden i 
Björneborg, Kulturfonden för Sverige 
och Finland samt Hanaholmen. 
Styrgruppen sammanträder årligen 
5-6 gånger.

Svenska nu har även en delegation 
bestående av beslutsfattare och 
opinionsbildare i Sverige och Finland. 
Delegationens ordförande och 
nätverkets beskyddare är tidigare 
statsminister Paavo Lipponen.  
Delegationsledamöter är en viktig 
tillgång när nätverket förväntas delta i 
offentlig debatt och när vi är i kontakt 
med olika intresseorganisationer 
och näringslivet. Delegationen har årligen ett möte och enskilda delegations-medlemmar är 
involverade i nätverkets verksamhet på olika områden.

Svenska nu bedriver ett påverkningsarbete gentemot nationella och kommunala beslutsfattare 
samt samarbetspartners i frågor som berör språkkunskapernas betydelse i samhället 
samt kontakterna mellan Finland och Sverige. Nätverket gör satsningar med rektorer och 
bildningsansvariga i kommuner för att lägga uppmärksamhet på svenskundervisningens status 
och möjligheter i finska skolor. Svenska nu för en dialog med arbetsmarknadernas parter och 
engagerar dem kring temat språkkunskapernas betydelse på den nordiska arbetsmarknaden. 
Skriftligt material och digitala presentationer produceras för detta ändamål. Detta material är 
fritt tillgängligt på vår hemsida och kan utnyttjas av t.ex. skolor. 
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Svenska nu lyfter fram språkkunskapernas betydelse inför kommunalvalet år 2017 och ordnar 
beslutsfattarträffar i regionerna för nyvalda kommunala beslutsfattare samt tjänstemän och 
rektorer. På det nationella planet bedriver Svenska nu påverkningsarbete för att regeringens 
språkförsök ska förverkligas i så begränsad form som möjligt – både i tid och geografiskt. 

Nätverket har också inlett en dialog med  arbetsmarknadsorganisationerna om språkkunskapernas 
betydelse på arbetsmarknaden. Målsättningen med dialogprocessen är att arbetsmarknadens 
centralorganisationer kommer överens om ett gemensamt ställningstagande om behovet av 
bättre språkkunskaper och svenskans betydelse före riksdagsvalet år 2019.

Samarbete
Svenska nu och Hanaholmen deltar aktivt i nordiskt språksamarbete. De olika språkinitiativen 
i Nordiska ministerrådets regi är samlade under Nordisk språkkoordination NSK. NSK ligger vid 
Föreningen Nordens förbund i Köpenhamn. Nätverket Svenska nu och Hanaholmen för en aktiv 
dialog både med NSK, Nordiska ministerrådets sekretariat och finländska myndigheter över 
den roll som Svenska nu kunde påta sig i det nationella arbetet i Finland för ökad samnordisk 
språkförståelse. 

Nätverket ingår även i många nordiska 
samarbetsnätverk så som Nordiska språkpiloter. 
Svenska nu gör samarbete med Nordspråk, 
ett nordiskt nätverk för svensklärare/
modersmålsföreningar i Norden.  Svenska nu 
har fördjupat det nordiska samarbetet genom 
ett forskningsprojekt med fokus på betydelsen 
av kulturkännedom och kulturupplevelser 
för språkinlärning samt utvärdering och 
kvalitetsutveckling av verksamheten.

Svenska nu för en kontinuerlig dialog med 
universitet som utbildar svensklärare. 
Verksamheten har undersökts i pro gradu-arbeten 
och andra akademiska uppsatser.

Målgrupp
Målgruppen är finskspråkiga ungdomar i första hand i högstadier och gymnasier. Under 2017–
2019 ses även programutbudet i lågstadieskolor över och vi utvecklar nya element för att omfatta 
även de nya årskullar som börjar läsa B-svenska i årskurs 6. Svenska nu producerar program i viss 
mån även till studerande vid yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet.  

En annan central målgrupp är svensklärare och klasslärarna som undervisar svenska i årskurs 6. 
Svenska nu ordnar och samverkar i svensklärarfortbildningar i hela Finland. 

Tack vare påverkningsarbetet når Svenska nu ut till nya målgrupper. Vi vill skapa ett nätverk med 
nyckelpersoner som vill arbeta för svenskan och engagera dem.
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Svenska nu är verksam i hela Finland och särskilt på orter där man inte hör svenska i vardagen. Vi 
har skapat goda nätverk i Uleåborg och Satakunda och ett nära samarbete med dessa regioner 
kommer att fortsätta.

Anknytning till det svenska i Finland
Genom att stärka de finskspråkigas engagemang och intresse för svenskan och svenska kulturen, 
bygger vi samtidigt en framtid för svenskan i Finland.  En betydande del av Svenska nu:s program 
i skolor består av finlandssvenska artisters besök. Projektet sprider kunskap om finlandssvensk 
kultur och livet på svenska i Finland. 

Besökare och kulturprogram från Sverige främjar grannlandskunskap och intresse för Sverige.  Ett 
nära samarbete mellan Sverige och Finland stärker Finlands tillhörighet till Norden. 

Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

www.svenskanu.fi
facebook.com/Svenskanu
twitter.com/Svenskanu
instagram.com/svenskanu/


