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Svenska nu

Svenska nu -verkosto välittää suomenkielisille nuorille kohtaamisia ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin kanssa. 
Verkoston tavoitteena on kannustaa nuoria käyttämään ruotsia arkitilanteissa ja tukea ruotsin kielen oppimista. 

Verkosto työskentelee jatkuvan oppimisen ja arvioinnin 
edistämiseksi. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti 
opettajille ja oppilaille tehtävillä kyselyillä, joiden avulla 
verkosto pystyy arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta ja 
tunnistamaan alueet, jotka tarvitsevat jatkokehitystä.

SVENSKA NU -VERKOSTO

INNOVATIIVISET OPETUSMENETELMÄT, VAHVA LINKKI KOULUTYÖHÖN

Svenska nu yhdistää kieltenopetusta muihin oppiaineisiin sekä edistää kielen oppimista kulttuuristen ja toiminnallisten elämysten kautta 
tarjoamalla kouluille ruotsinkielistä ohjelmaa. Kouluihin tuotettava ohjelma valitaan huolella ja sen sisällössä huomioidaan koulujen 
tarpeet ja opetussuunnitelmat. Ohjelman oheen työstetään pedagogista materiaalia, jota voidaan hyödyntää sekä ennen kouluvierailua, 
sen aikana että vierailun jälkeen. Verkoston toiminnan suunnitteluun osallistuu koulutuksen, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän ammattilaisia 
Suomesta ja Ruotsista. 

Svenska nu kehittää kielenoppimisen muotoja myös sosiaalisessa mediassa kannustamalla ruotsin kielen opiskeluun ja käyttöön luok-
kahuoneen ulkopuolella. Verkosto tukee ruotsinopetuksen työtä tarjoamalla opettajille mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen eri 
puolilla Suomea ja Ruotsissa. Täydennyskoulutuksissa jaetaan ajankohtaista maa- ja kulttuuritietoutta Ruotsista ja päivitetään opettajien 
osaamista. 

Verkosto tavoittaa kouluihin tarjottavalla ohjelmalla vuosittain noin 70 000 oppilasta ja opettajaa ympäri Suomea. Kun mukaan 
lasketaan pedagogisen verkkomateriaalin käyttäjät, ohjelmat eri nuoriso- ja opettajamessuilla sekä toiminta sosiaalisessa mediassa (esim. 
Facebook ja Youtube) jne. nousevat vuosittaiset kontaktit yli 250 000:nteen.

Svenska nu on osallistunut myös kansallisiin tutkimushankkei-
siin ja kielenoppimisen arviointeihin, kuten TOKI-hankkeeseen 
(Toisen kotimaisen kielen kehittämishanke) ja Helsingin yliopis-
ton Svenska i toppen -tutkimushankkeeseen. Verkosto tekee 
myös tiivistä yhteistyötä Suomen ruotsinopettajat ry:n ja muiden 
kielikasvatuksen toimijoiden kanssa.



Svenska nu -verkostoa koordinoi Hanasaari – ruotsalais-suomalainen 
kulttuurikeskus Espoossa, ja sen toiminta rahoitetaan Suomen 
ja Ruotsin valtioiden sekä useiden yleishyödyllisten ja yksityisten 
toimijoiden tuella.
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TÄRKEIDEN TOIMIJOIDEN OSALLISTAMINEN

Verkoston ohjausryhmässä ovat edustettuina Opetushallitus, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Oulun yliopisto, Suomen ruotsinopettajat ry, Suomen 
kieltenopettajien liitto SUKOL ry, Ruotsin Helsingin-suurlähetystö, Svenska 
Institutet, Svenska kulturfonden, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja 
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Svenska nu -verkoston työtä tukee myös valtuuskunta. Valtuuskun-
taan kuuluu keskeisiä politiikan, koulutuksen, kulttuurin ja elinkeinoelämän 
vaikuttajia, jotka haluavat tukea ruotsin kielen oppimista Suomessa. Svenska 
nu -valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Suomen entinen pääministeri 
Paavo Lipponen.

Hankkeen keskeinen tavoite on myötävaikuttaa positiivisesti asenteisiin 
ruotsin kieltä ja kielen opiskelua kohtaan sekä herättää kiinnostusta Ruotsia 
ja muita Pohjoismaita kohtaan ja osoittaa kielitaidon tuomat mahdollisuu-
det koulutuksessa, työmarkkinoilla ja kulttuurielämässä.

Puh. + 358 9 435 020
www.svenskanu.fi

svenskanu@hanaholmen.fi
facebook.com/Svenskanu

twitter.com/Svenskanu

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

-verkosto, 
maantieteellinen 

jakautuminen 
2007–2013


