
År 2016 i ett nötskal

•	 Under året 2016 erbjöd Svenska 
nu språk- och kulturprogram, 
workshoppar, artist- och 
nordbobesök för totalt 65 000 elever 
och 1600 lärare.

•	 Kompetenshöjande fortbildning 
med fokus på kulturkunskaper, 
fenomenbaserad inlärning och 
multimodala arbetsmetoder 
i språkundervisningen har 
erbjudits för ämneslärare 
och klasslärare som 
undervisar i svenska.

•	 Program för skolor 
och fortbildning för 
lärare har arrangerats 
på olika orter runtom 
Finland.

•	 Svenska nu har bidragit 
till kvalitetsutveckling 
i svenskundervisningen 
genom att producera 
digitalt läromaterial till stöd 
för svenskundervisningen på alla 
nivåer.

•	 I syfte att uppmuntra finskspråkiga 
elever att kommunicera på svenska 
i sociala nätverk har Svenska nu 
utvecklat verksamhetsformer inom 
social media.

•	 Svenska nu har inlett ett 
systematiskt arbete för att 
påverka attityderna till svenskan 
och samhällsutvecklingen i en för 
svenskan positiv riktning. Inom ramen 
för påverkningsarbetet arrangerades 
lokala beslutsfattarträffar på sju orter 
och två seminarier för inbjudna.

•	 Svenska nu har etablerade kontakter 
med samarbetspartners i Finland, 
Sverige och i de övriga nordiska 
länderna.
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I vår strategi för åren 2017-2019 identifierar vi tre uppdrag för Nätverket Svenska nu - 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 viktig målsättning 
är också att avdramatisera det spända språkklimatet genom att fokusera på möjligheter med 
och tillgångar till svenskan och på den nordiska dimensionen. Målsättningen är att nå 80 000 
kontakter per år genom svenskt program i hela Finland.

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.

Svenska nu understöder kvalitetsutveckling i svenskundervisningen och erbjuder 
kompetenshöjande fortbildning för svensklärare. Speciell fokus i lärarfortbildningarna ligger 
på kommunikativ språkundervisning, språkbads- och språkduschdidaktik, fenomenbaserad 
inlärning samt möjligheter till och tillämpningen av nya pedagogiska och digitala verktyg 
(inkl. sociala medier) i undervisningen. Syftet är att stödja lärare att fullfölja målen i 
grundskolans nya läroplan och att skapa förutsättningar för livslångt lärande. Genom 
lärarfortbildningsverksamhet, kurser, seminarier och mentorskapsprogram når Svenska nu 
årligen ca. 1 600 lärare.  

Det bilaterala uppdraget går ut på att stärka banden mellan Finland och Sverige och 
erbjuda ett komplement till den anglosaxiska kulturen. Svenska nu samarbetar med svenska 
och finlandssvenska artister, konstnärer, teatergrupper, redaktörer 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. Svenska nu vill gynna 
flerspråkigheten, synliggöra tvåspråkigheten och engagera sig i frågor som har att göra 
med språkkunskapernas betydelse i samhället. Inom ramen för påverkningsarbetet ordnas 
möten och seminarier med lokala och nationella beslutsfattare, rektorer, tjänstemän, 
arbetsmarknadsorganisationer samt samarbetspartners. Svenska nu:s styrgrupp och 
delegation engageras och inkluderas i arbetet. Tack vare evenemang av den här typen 
når Svenska nu ut till nya målgrupper. Svenska nu strävar efter att skapa ett nätverk med 
nyckelpersoner som vill arbeta för svenskan samt engagera de involverade. För att lyckas 
med det här uppdraget krävs ett målmedvetet och grundligt arbete.

Svenska nu samarbetar med Utbildningsstyrelsen, Svensklärarna i Finland rf, 
Språklärarförbundet i Finland rf och andra aktörer inom språk, kultur och utbildning.
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Uppemot 65 000  elever och 1 600 lärare har tagit del av Svenska nu:s verksamhet i samband 
med svenska språk- och kulturprogram i skolor under verksamhetsåret. När man även 
räknar med tidningsutskick och digitala prenumerationer till ungdomar är det totala antalet 
direktkontakter mellan Svenska nu och elever och lärare över 70 000.  En genomgående 
röd tråd i all programverksamhet har varit interaktion och aktivitet genom högklassiga 
inlärningsupplevelser.

Programverksamhet  
för eleverna
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Musik
Musikern Anders Grönroos har fortsatt sitt samarbete med Svenska nu i olika uppsättningar 
och fem turnerande programhelheter för olika skolstadier: Apan Anders laulaa kahdella 
kielellä, Anders & Anders musiikkia kahdella kielellä och En rocklektion på svenska, Norden 
runt på 40 minuter samt “Kuka pelasti Åke- lapsen”. Konserterna ordnades på fler än 18 orter 
i hela landet, från Helsingfors till Kuopio och från Björneborg till Joensuu för 20 155 elever.

I samarbete med Konsertcentralen rf arrangerade Svenska nu två turnéer, en med gitarrduon 
Gothenburg Combo i Satakunda och Åboland och en med artisterna Frida Andersson och 
Lauri Schreck i huvudstadsregionen och i övriga Nyland.

Dream Academy Norden
Projektet Dream Academy Norden, som körde igång hösten 2015 som en utvidgad 
fortsättning på det nationella succéprojektet Dream Academy, är inne på sin andra 
säsong. Finskspråkiga gymnasieelever i Finland får genom projektet en inblick i svenskan 
som popmusikens språk, och eleverna medverkar i och utanför skolan. De känner 
framgångsupplevelser och skapar kontakter över lands- och språkgränserna. Läsåret 2015-
2016 deltog elever från Åbo, Kaustby, Lund och Mariehamn i projektet. Den avslutande 
workshoppen och konserten hölls i Mariehamn i maj. 
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Inför läsåret 2016-2017 utvidgades projektet att omfatta även Norge och skolelever från tre 
finska skolor samarbetar nu med skolor i Lund, Tingsryd och Bergen. Projektet genomförs i 
form av tre workshoppar och aktiv kommunikation på grannspråken svenska och norska och 
dokumentation däremellan.  

Under ledning av musikproffsen Jimmy Westerlund och Fredrik Furu skriver eleverna egna 
poplåtar på svenska och övar in dem för inspelning och framförande. Detta arbete sker 
inledningsvis under en endagsworkshop i den egna skolan.

Inför workshop 2 bearbetas materialet som skapats i första workshoppen. Ett nordiskt tema 
ingår i skolarbetet både inom den utvalda gruppen elever och i andra grupper i skolan. 

Under workshop 2 samarbetar skolorna två 
och två, så att de finska eleverna tillbringar 
en vecka tillsammans med en grupp elever 
från Sverige eller Norge. Två lärare reser med 
eleverna och följer med undervisning och 
pedagogiskt arbete i skolan i grannlandet. 
Eleverna i de två skolorna jobbar tillsammans 
med de egna låtarna de skrivit och övar också 
in nordiska covers för att kunna framföra dem 
på slutkonserten. 

Till den tredje, avslutande workshoppen reser 
en grupp elever och lärare från varje skola som 
deltar i projektet. Eleverna arbetar tillsammans i 
blandade grupper.

Mellan workshopparna håller eleverna kontakt 
med varandra och kommunicerar med 
workshopledarna via webben. De publicerar 
workshopsmaterial, bloggtexter, bilder 
och videon och delar sina erfarenheter på 
projektets egen webbplats www.danorden.fi och 
i sociala nätverk som Instagram och Facebook. 
Projektet genomförs med stöd av programmen 
Nordplus Nordiska Språk och Nordplus Junior.

En grupp åboelever som läser A-svenska 
kom med cykel till Åland för att vara med på 
slutkonserten i maj 2016.
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Film
I samarbete med Walhalla, Finlandssvenskt filmcentrum och Kulturkontakt Nord har Svenska 
nu utvidgat filmserien Månadens nordiska film  till 11 orter. I Esbo, Tammerfors, Kuopio, 
Vasa, Åbo, Uleåborg, Lovisa, Enare, Tavastehus, Torneå och Jakobstad har varje månad en 
aktuell film från Norden visats. Svenska nu har också medverkat i filmfestivaler som ordnat 
filmvisningar för skolgrupper i festivalprogrammen, bland andra Uleåborgs internationella 
barn- och ungdomsfilmfestival, Arktista Vimmaa (Rovaniemi) och Kuopion Vilimit. Enskilda 
filmvisningar har ordnats för skolgrupper i bl.a. Vanda. Lahtis, Raumo och Jyväskylä.  
Filmvisningarna har totalt samlat en publik på 4 600 åskådare.

På Filmoteket kan lärare i finska skolor låna nordiska dvd-filmer för visning i skolan. Både 
långfilmer och kortfilmer riktade till olika åldersgrupper ingår i filmurvalet. Lärare informeras 
om undervisningsmaterial som kan användas före och efter filmvisningen. Filmoteket 
koordinerade under året 64 filmvisningar och 2 800 elever runtom i landet kunde uppleva 
svensk film inom skolundervisningen.

Teater och scenkonst
Svenska nu har under verksamhetsåret samarbetat med professionella teatergrupper från 
både Sverige och Finland.

Teater Taimine har gjort omfattande turnéer runtom i landet med de tvåspråkiga pjäserna 
True Love Sucks och Tie Your Camel. De populära pjäserna behandlar teman som står 
ungdomarna nära: de förfärliga tonåren och de krav som ställs på unga i en värld full av 
framtidsmöjligheter. På hösten 2016 premiärvisades också den nyskrivna pjäsen Var god i 
Helsingfors. Var god handlar om medmänsklighet, goda gärningar och om att skilja mellan 
gott och ont. Pjäsen och det tillhörande undervisningsmaterialet stöder skolans läroplan och 
utgör ett utmärkt diskussionsunderlag för etik och moralfilosofi. Teater Taimine har under 
året nått en publik på 14 509 åskådare runtom Finland.

Det svenska inslaget i teaterutbudet år 2016 var pjäsen En häxas dagbok som framfördes 
av Pygméteatern, en svensk teatergrupp som gör högklassig dockteater och skuggteater. 
Föreställningen är en fri tolkning av den klassiska sagan om Hans och Greta ur häxans 
perspektiv. Pjäsen behandlar teman som utanförskap och vad det betyder att vara främling. 
Pygméteatern turnerade i finska skolor i Åbo och i Helsingfors under höstterminen 2016 och 
uppemot 700 elever fick ta del av föreställningen.

Med olika former av scenkonstsamarbete har Svenska nu under året 2016  erbjudit 15 209 
elever en teaterupplevelse på svenska.
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Workshoppar och svenskt besök
Elever i huvudstadsregionen, Nyslott och Uleåborg har tagit emot besök av ekon.kand.  
Kenneth Nilsson, som på ett intressant, lättsamt och personligt sätt diskuterat privatekonomi, 
sparande och arbetsliv med eleverna. Kenneth har även förberett ungdomarna för framtida 
arbetsintervjuer, vilket eleverna uppskattat.

Artisten Jesse P från Stockholm har arbetat med rap-workshoppar och besökt högstadie- 
och gymnasieskolor i Uleåborg, Kajana, Joensuu, Tammerfors, Österbotten, Nyslott, Jyväskylä 
och huvudstadsregionen. Eftersom svenskundervisningen tidigarelagts till åk 6, rappade Jesse P 
under höstterminen för första gången även med lågstadieelever. De visade sig vara kreativa 
ordbrukare.

Frilansjournalisten Martin Appel och radioprogramledaren och grafiska formgivaren Erkki 
Kuronen har fortsatt att flitigt besöka skolor på olika håll i landet. Martin Appel träffade 
sammanlagt 994 elever under sina turnéer i Tammerfors, Kouvola, Jyväskylä, Österbotten 
och Uleåborg med omnejd. Han guidade eleverna till de roligaste sajterna på webben för 
att inspirera eleverna att följa svenska medier även på fritiden. Erkki Kuronen har bjudit 
på inspirerande och underhållande lektioner och talat bland annat om ”det senaste från 
Sverige”. Han har under året besökt 1 320 elever i 20 skolor under sina tre turnéer.

I workshopparna Kocka på svenska uppmuntras även elever med svaga språkkunskaper 
att delta aktivt. Den åländska kocken Björn Ekstrand turnerade under det gångna året 
i Vasaregionen och i Satakunda där han höll den populära Chokladworkshoppen för 
sammanlagt 795 elever. Under lektionen lär sig eleverna om chokladens ursprung, prövar på 
olika chokladsorter och tävlar i dofter och smaker. Även kändiskocken Michael Björklund 
besökte sex olika skolor i Jyväskylä där sammanlagt 316 elever deltog i smoothieworkshoppar.
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Med initiativ från Oulun seudun ammattiopisto OSAO ordnades Svenska nu-dagar i 
Uleåborg i april 2016. Syftet med temadagarna var att lyfta fram Norden under ett tre 
dagar långt evenemang. Svenska nu bidrog till programmet med både filmvisningar, Hoppa 
rep! -workshoppar, språkberikande workshoppar och Smoothieworkshoppar med Michael 
Björklund. Sammanlagt 1 220 elever tog del av de olika programmen. De språkberikande 
workshopparna genomfördes i samarbete med blivande svensklärare vid Uleåborgs 
universitet.

Tillsammans med Finlands Svenska Idrott har Svenska nu ordnat Hoppa rep!-lektioner 
för elever i årskurs 5-6 i Rovaniemi, Lahtis, Kouvola, Uleåborg, Björneborg, Österbotten 
och huvudstadsregionen. Lektionen är lättsam och rolig och bidrar till en positiv, för 

många unga elever  första kontakt med 
det svenska språket. FSI:s unga Hoppa 
rep! -ledare hoppade tillsammans med 
sammanlagt 3 323 elever i 47 skolor under 
årets turnéer.

Under Petra Bergströms fartfyllda 
workshoppar i serieteckning har eleverna 
fått prova på snabba teckningsövningar, 
i vilka bildkonst och det svenska språket 
möts. Petra Bergström träffade sammanlagt 
658 elever under sina skolbesök som främst 
ordnades i huvudstadsregionen och en 
kortare turné i Lahtis.
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Under hösten 2016 introducerade Svenska nu ett nytt program riktat till årskurs 6. 
NATURligtvis - ute på svenska är en skoldag där eleverna lär sig svenska utomhus. Under 
dagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt lär de sig nya 
ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag. Uppgifterna är inspirerade 
av äventyrspedagogiken och innehåller olika typer av samarbetsövningar. Programmet 
planerades i samarbete med Natur och Miljö och genomfördes hösten 2016 i Vasa, Seinäjoki 
och Korsholm av naturskollärare vid Kvarkens Naturskola. Utöver naturskoldagar för elever 
erbjöds också två lärarfortbildningar om utomhuspedagogik.

På bokmässan i Helsingfors var årets tema Norden. Svenska nu deltog i den nordiska 
montern i samarbete med nordiska aktörer och nordiska ambassader i Finland och bjöd in 
nästan 400 skolelever som fick uppgifter att utföra under mässbesöket. I montern erbjöds 
skolelever och andra mässbesökare möjligheten att skapa internordisk kylskåpspoesi på 
svenska, finska, danska och norska.

Författaren Sanna Tahvanainen besökte Nordiska biblioteksveckan i Joensuu. Under veckan 
träffade hon gymnasieelever och medlemmar i Svenska klubben i Joensuu. Hon deltog också i 
en författarkväll på huvudbiblioteket i Joensuu. 

Det svenska berättarkompaniet Fabula Storytelling träffade gymnasieelever i 
huvudstadsregionen i samband med en skolturné i december 2016. Under ledning av Fabulas 
Ida Junker uppmuntrades eleverna att tala svenska genom lekfulla övningar och övningar i 
muntligt berättande på svenska. Uppemot 300 gymnasieelever fick ta del av workshoppen.

I samarbete med Kulturkontakt Nord har Svenska nu erbjudit över 100 skolbesök inom ramen 
för projektet ”Låna en nordbo”. Sammanlagt har över 2000 elever fått träffa en nordbo som 
har berättat om sitt land för eleverna.
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Utställningar
Svenska nu har erbjudit skolorna möjligheten att boka 
flyttbara utställningar med tillhörande läromaterial..

Nordiska landskap består av naturfotografier på 
olika nordiska områden. Till utställningen erbjuds ett 
omfattande digitalt läromaterial på hemsidan med 
två olika svårighetsgrader (lättläst och avancerad). 
Utställningen har bokats till 11 olika orter runtom i 
Finland och fått en publik på ca 12000 åskådare under 
året 2016.

Svenska tiden i Finland  berättar om Finland under 
den tid som landet utgjorde den östra delen av det svenska riket. Under verksamhetsåret 2016 
såg sammanlagt 1000 elever utställningen. Till utställningen hör ett läromaterial som passar för 
historie- och språkundervisningen samt informationssökning

Affischutställningen Bilderna berättar presenterar den samhälleliga utvecklingen på utvalda svenska 
orter i Finland i bild och text. Materialet har fokus på ändringar i näringsliv, demografi, landskap och 
språkförhållanden.  Utställningen har visats för sammanlagt 700 elever i Karleby och Sibbo. 

Sverigekunskap för högskolestuderande
För finska högskolestuderande ordnades i november Sverigepaket 2016, en årligen 
återkommande informationsdag om Sverige, i samarbete med Riksföreningen Sverigekontakt, 
språkcentren vid universiteten och högskolorna i huvudstadsområdet och Sveriges Ambassad 
i Finland. Evenemanget ordnades i yrkeshögskolan Laureas utrymmen i Dickursby på grund 
av Hanaholmens grundrenovering. Årets informationsdag behandlade teman som ledarskap 
och kommunikation, visualisering av vetenskap och språk. Anna Fredqvist från stiftelsen 
Teach for Sweden, företagaren Andreas Dahlin och 
bibliotekarien Ylva Larsdotter föreläste under dagen. 
Även pressrådet Jan Nyberg, ekon.kand. Kenneth 
Nilsson och flera studerande från Sverige medverkade 
i programmet och svarade på knepiga frågor från 
publiken. Omkring 60 studerande och deras lärare 
deltog.

Alternativ Norden - Nordisk informationsdag för 
högskolestuderande ordnades i år på tre olika orter;  
i Helsingfors på G18 i november i samarbete med 
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund, i Kajana i mars 
i samband med Sverigedagen samt ett regionalt 
evenemang i oktober i Joensuu i samarbete med 
föreningen Pohjola-Nordens ungdomar i Joensuu. 
Rapartisten Jesse P medverkade i programmet 
i Kajana och Joensuu. Syftet med dagarna är 
att informera om de mångsidiga studie- och 
arbetsmöjligheter som Norden har att erbjuda. 
Årets evenemang har visat att det finns en växande 
efterfrågan på information om arbetsmöjligheter i 
Norden.
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Victors Chatt-workshoppar 
Chatta med Victor-workshopparna är ett enkelt sätt för elever att träna sina skriftliga 
färdigheter. Läraren bokar chatt-tiden i förväg och kommer då också överens om 
diskussionstemat med workshopledaren. Chatten görs under en lektion på Facebooksidan 
”Victor treenaa svenskaa”. Eleverna samlas i små grupper vid datorer och hela klassen 
kan delta i workshoppen genom att kommentera inlägget som Victor har börjat på sidan. 
Under det gånga året har teman varierat från fritidssysslor till elevernas framtidsplaner och 
sammanlagt har över 800 elever haft möjlighet att chatta med Victor.

Victors Abiträning
Victors abiträning har arrangerats på Facebook under sidan ”Victor treenaa svenskaa” sedan 
2012. Den samlar varje vår och höst abiturienter som vill repetera de centrala strukturerna 
i svenska och förbereda sig inför studentexamen. Abiträningen pågår under några veckors 
tid och ger dagligen praktiska tips och råd inför både hörförståelseprovet och det skriftliga 
provet. I abiträningarna inför höstens och vårens studentskrivningar deltog uppemot 600 
ungdomar under året 2016.

Verksamhet för elever 
i sociala medier

Stockholmsorientering 
Under verksamhetsåret 2016 fortsatte Svenska 
nu att erbjuda skolklasser som åker på 
studieresa till Stockholm möjligheten att delta i 
Stockholmsorienteringen. Det är ett övningspaket 
för elever med uppgifter som handlar om konsten 
i tunnelbanan. Svaren dokumenteras på Instagram. 
Svenska nu har kunnat stödja studieresorna med 
tunnelbanebiljetter för elever som deltagit. 
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KramSverige 
KramSverige-bloggen förmedlar aktuell 
information från Sverige inom kultur, 
samhälle, språk, media och annat som 
är på tapeten just nu. Bloggen riktar sig 
till svensklärare och unga vuxna som är 
intresserade av Sverige och det svenska 
språket. Bloggen uppdateras regelbundet 
några gånger i veckan. KramSverige-
bloggen finns på Svenska nu:s webbplats 
och alla blogginlägg har delats på Svenska 
nu:s Facebook-sida. Bloggen hade nästan 
6000 besökare under året. 

Svenska nu samarbetar med KSF Media och LL-Bladet genom att erbjuda 
tidningsprenumerationer till gymnasister, både som fördjupning och övning inför 
studentexamen och som tillgång till autentiskt svenskspråkigt material.

Svenska nu har erbjudit två veckors prenumerationer av Hufvudstadsbladet till abiturienter 
på våren och på hösten före studentskrivningarna. Närmare 5500 abiturienter antog 
erbjudandet. En speciell kampanj riktad till svensklärare genomfördes under Svenska veckan i 
november och 450 svensklärare fick en avgiftsfri prenumeration på Hufvudstadsbladet under 
en månad som tack för det fina arbete de gör i finska skolor.

Till 450 första årets studerande i gymnasiet och inom yrkesutbildningen erbjöds en gratis 
årsprenumeration av den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet. Till varje nummer utarbetades 
både läsförståelsefrågor och övningar som utvecklar elevernas ordförråd. Övningarna är 
tillgängliga för alla på Svenska nu:s webbplats för undervisningsmaterial.

Mediekunskap och 
lättläst material
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Svenska nu presenterade sin verksamhet, sitt program och läromaterial på Educa-mässan, det 
största riksomfattande evenemanget inom undervisningssektorn i Finland. Svenska nu deltog 
även i ett antal evenemang för utbildningspersonal, bl.a. i ett nordiskt skolledarseminarium som 
arrangerades i Helsingfors av UBS och årligen återkommande Internationella höstdagar för 
undervisningsbranschen som arrangerades  i Seinäjoki av Centret för internationell mobilitet.

Varierande kompetenshöjande 
fortbildningsprogram erbjöds lärare på 
olika orter runtom i landet och språk- och 
kulturkurser arrangerades också i Sverige 
och Norge. Deltagarna har kommit från hela 
Finland.

Från och med hösten 2016 trädde 
den nya läroplanen i kraft och många 
klasslärare började undervisa svenska i 
årskurs 6. Därmed blev de en ny målgrupp 
för fortbildningar om språkberikande 
undervisning och språkbadsmetoder. Svenska 
nu medverkade i fortbildningshelheter 
för svensklärare och klasslärare som 
arrangerades av AinO-centret vid Helsingfors 
universitet och fortbildningscentran vid 
Östra Finlands universitet (Aducate) och Åbo 
universitet (Brahea-centret). I samarbete med 
TOPIK – fortbildningscentralen vid Uleåborgs 
universitet producerades också videomaterial 
om språkberikande undervisning för 
nybörjare.

Övriga fortbildningsteman under 
året har varit  IKT i undervisningen, 
ämnesintegration, kommunikationssätt och 
fenomenbaserad inlärning. Bedömning av 
svenska som andraspråk behandlades på 
svensklärarnas sommarkurs av professor 
Gisela Håkansson vid Lunds Universitet och 
på höstfortbildningsdagen medverkade 
professor Gudrun Erickson från Göteborg 
med en föreläsning om god bedömning i 
språk. Språk och kultur i Vasatrakten var 
temat för fortbildningen som arrangerades 
tillsammans med Hoppet, ett nätverk för 
svensklärare i yrkeshögskolorna.

Fortbildning  
för lärare
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För lärare i så kallade språköskolor arrangerades tre fortbildningsdagar i språkutvecklande 
undervisningsmetoder och en studieresa till Sveriges största mässa inom 
utbildningsbranschen, Skolforum. Deltagarna fick bekanta sig med ett rikt urval av 
undervisningsmaterial samt delta i en berättarworkshop.

Ett tre dagar långt program med aktuella föredrag om språk och kultur erbjöds i Stockholm 
för lärare som beviljats vistelsestipendier av Kulturfonden för Sverige och Finland. Även 
skolbesök ingick i programmet.  I juni uppdaterade svensklärare sina kunskaper om språk, 
kultur, natur och samhälle i Nord-Norge och besökte Gyllenborg skole i Tromsö. På hösten 
gjorde svensklärare och studiehandledare från Lappland en studieresa till Kiruna, där de 
besökte en skola och bekantade sig med näringslivet på  orten.

I samarbete med Kulturfonden för Sverige och Finland och de regionala förvaltningsverken 
i Västra och inre Finland och Södra Finland arrangerade Svenska nu i Jyväskylä och i 
Villmanstrand ett seminarium  för personal i undervisningssektorn under rubriken Uppdatera 
dina Sverigekunskaper. Det aktuella temat var skolan i dag och stöd för de nyanlända 
eleverna. Inom ramen för Nordiska ministerrådets program Demokrati, inkludering och 
säkerhet arrangerade Svenska nu i samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland och andra aktörer utbildningsseminarier för skolpersonal, fritidsledare, 
socialarbetare och ungdomsledare i Vasa och Kuopio. Temat för seminarierna var att 
upptäcka och förebygga radikalisering.

Svenska nu har aktivt deltagit i det nordiska samarbetet inom området språk och kultur 
genom dialog med Nordisk språkkoordination och centrala aktörer inom det nordiska 
språksamarbetet, bl.a.Sprogpiloter-projektet och Nordspråk.

Ett treårigt samnordiskt Benchmarkingprojekt som nätverket Svenska nu initierade 2013  
avslutades på våren med ett seminarium i Helsingfors och en konferens i Oslo. Projektet 
har fört samman och skapat ett nätverk av nordiska aktörer som arbetar för att främja 
grannspråksinlärning hos barn och unga. 

Samarbetet mellan aktörerna på fältet har bidragit till kvalitetsutveckling, stimulerat till 
nya arbetssätt och skapat personliga kontakter mellan medarbetarna och relevanta 
miljöer i Norden. Ett konkret resultat av projektet är Jenny Sylvins forskningsrapport 
om framgångsfaktorer inom språk- och kulturprojekt, som presenterades på 
avslutningskonferensen och finns att läsa på Svenska nu:s webbplats.  
http://svenskanu.fi/sprakfostran/nordiska-natverk/

Nordiska nätverk
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Svenska nu har ett samhällsuppdrag som går ut på att påverka attityderna till svenskan och 
samhällsutvecklingen i en för svenskan positiv riktning. En strategi för påverkningsarbetet 
togs fram och presenterades för Svenska nu:s styrgrupp och styrelsen för Kulturfonden för 
Sverige och Finland. Till stöd för påverkningsarbetet togs fram Prezi-presentationen ”Ruotsin 
kielen merkitys”: http://svenskanu.fi/sprakfostran/

Möten med nationella beslutsfattare, de politiska 
partiernas representanter och samarbetspartners 
ägde rum under året. Svenska nu vill skapa ett 
nätverk med nyckelpersoner som vill arbeta för 
svenskan och engagera dem. Ett viktigt tema 
under dessa möten var regeringens språkförsök, 
som skulle ge vissa kommuner möjlighet att 
experimentera med frivillig svenskundervisning.

År 2016 inleddes det systematiska 
påverkningsarbetet i kommunerna. Seminarier 
för lokala beslutsfattare ordnades på sju orter, 
i Kajana, Villmanstrand, Björneborg, Lahtis, 
Uleåborg, Joensuu och Jyväskylä. Inbjudan 
riktades till lokala beslutsfattare, stadens ledande 
tjänstemän, grundskolans rektorer samt den 
lokala handelskammaren och Pohjola-Norden-
föreningen. Seminariernas upplägg varierade 
beroende på den lokala situationen och talarnas 
kompetensområden, men bärande teman var 
svenska språkets betydelse i Finland och den 
nordiska tillhörigheten. Svenska nu:s styrgrupps- 
och delegationsmedlemmar samt Sveriges 
konsul i regionen engagerades som talare under 
evenemangen.

Ett brev, undertecknat av delegationsordförande 
Paavo Lipponen och Hanaholmens VD Gunvor 
Kronman, skickades i mars till 16 kommuner 
där det lämnats in fullmäktigemotioner om att 
göra svenskan frivillig. Fullmäktigemotionerna 
hängde ihop med regeringens planer att införa 
regionala språkförsök. I brevet lyfte Lipponen och 
Kronman fram rationella, bildningsmässiga och 
identitetspolitiska argument för svenskan. Brevet 
fick ett positivt bemötande.

Samhälls-  
och attitydpåverkan
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Ett framgångsrikt Finland talar också svenska 
Svenska nu arrangerade det tvåspråkiga seminariet ”Menestyvä Suomi puhuu myös ruotsia – 
Ett framgångsrikt Finland talar också svenska” tillsammans med Kansalliskielet rf i november 
2016 vid yrkeshögskolan Haaga-Helia i Helsingfors. Under seminariet behandlades tre 
ämneshelheter: Hur svenskundervisningen borde utvecklas, språkkunskapernas betydelse på 
arbetsmarknaden samt språk och bildning. 

I samarbete med yrkeshögskolan Haaga-Helia ordnade Hanaholmen och Svenska nu 
ett näringslivsforum i maj 2016 i Haaga-Helias auditorium i Helsingfors. I samband med 
seminariet presenterades en undersökning om handelsrelationerna mellan Sverige och 
Finland, som studerande i Haaga-Helia genomfört på Hanaholmens uppdrag. 

Haaga-Helias enkät skickades bl.a. till finsk-svenska handelskammarens medlemsföretag och 
189 företagsrepresentanter från Finland och Sverige svarade på enkäten. Av svarspersonerna 
meddelade 66 procent att de representerade det finländska perspektivet. De fick ta ställning 
till vilken betydelse grannlandets språk har i arbetslivet. Ur svaren framgick att de finländska 
svarspersonerna upplevde att kunskaper i svenska har stor betydelse för yrkeskarriären, 
möjligheterna att få jobb och för näringslivet.
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Finlandsarenan  
i Björneborg 
Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland och 
Nätverket Svenska nu deltog i 
Finlandsarenan i Björneborg i juli 
2016. Svenska nu genomförde 
ett ”Fika på svenska” -jippo som 
lockade 200 personer. Konceptet 
gick ut på att allmänheten 
kunde besöka paviljongen och 
ta en fika med kända personer. 
Svenska nu arrangerade också 
ett tvåspråkigt lunchseminarium 
om språkkunskapernas betydelse 
på arbetsmarknaden på 
Mikaelsgården i Björneborg. 

Sverigedagen i Kajana 
Svenska nu arrangerade ett digert program till olika målgrupper i samband med Sverigedagen 
i mars i Kajana. Skolbarn fick ta del av språkberikande sagostunder och lektioner  i skolor 
och bibliotek i Kajana. Rapartisten Jesse P höll en rapworkshop i högstadier och författaren 
Mikael Niemi gästade gymnasier. Niemi hade även ett program i Kajana huvudbibliotek för 
den breda allmänheten. Yrkeshögskolestuderande, gymnasieelever och elever i andra stadiets 
yrkesutbildningar fick ta del av seminariet ”Alternativ Norden” med fokus på möjligheterna att 
studera och arbeta i Norden. 

Språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden lyftes fram på ett frukostmöte med 
beslutsfattare inom utbildningssektorn. Dessutom ordnades ett utbildningstillfälle för 
svensklärarna i Kajana. Utställningen ”Nordiska landskap” presenterades på yrkeshögskolan och 
”Svenska tiden i Finland” i huvudbiblioteket i Kajana. Sverigedagen arrangerades i samarbete 
med Sveriges ambassad och Kajana stad.

Nordens dag 
Nordens dag firades i Kampens Köpcentrum i Helsingfors den 23 mars 2016. Evenemanget 
arrangerades av Pohjola-Norden i samarbete med bland annat Kulturkontakt Nord, 
Utrikesministeriet, Riksdagen, NIVA, Nordjobb och Hanaholmen.

Programmet, som ordnades mellan kl. 10 och kl. 18, bestod av ett mångsidigt Pop-up-program 
med artistuppträdanden, gymnastik, presentation av nordiska filmer, bilder ur Kirsi MacKenzies 
fotoutställning Nordiska Landskap, svensk språkdusch, nordisk frågesport och intressanta 
intervjuer. Evenemanget fick stor synlighet tack vare det centrala läget med flera tusen 
förbipasserande.



Verksamhetsberättelse 2016 18

1. www.svenskanu.fi förstasidan
2. Läromaterial
3. Svenska nu-program
4. Utvärdering av program
5. Rappa på svenska
6. Boka-blanketten 
7. Språkfostran

Mest populära sidor på 
www.svenskanu.fi  

under året:

Svenska nu berättar om sin verksamhet på hemsidan och i sociala medier. Facebook används 
mest, men under år 2016 har Svenska nu även varit aktiv på Twitter och Instagram.

Under år 2016 hade hemsidan www.svenskanu.fi:

svenskanu.fi öppnades 
och användes aktivt 

30 479 gånger

Sessioner

Sidvisningar

84 98730 479 21 783

Användare

webbsidor på 
svenskanu.fi visades 

sammanlagt 
84 987 gånger

21 783 användare 
gjorde minst ett besök 

på webbplatsen

Hemsidan, sociala 
medier och synlighet
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Hemsidans främsta uppgift är att beskriva nätverket och informera om aktuella inslag 
i programmet, ge en översikt av programutbudet och dela undervisningsmaterial som 
Svenska nu har producerat. Därutöver finns det på sidan en helhet för språkfostran 
på vilken Svenska nu samlar relevant information och forskning om språkinlärning och 
kommunikationsfärdigheter. Informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt, men äldre 
material av intresse finns också tillgängligt.

Nätverket Svenska nu:s främsta aktivitet sker på Facebook. Nätverkets följare på Facebook 
ökar i medeltal med omkring 30 personer per månad och denna utveckling har fortsatt 
stadigt. Svenska nu gjorde över 700 Facebookinlägg under 2016 och inläggen på sidan nådde 
i genomsnitt 26 000 användare per månad.

Facebook, Twitter och Instagram erbjuder Svenska nu möjligheten att engagera och agera 
i en snabbare takt än tidigare. De sociala medierna stöder hemsidan och syftet är främst 
att inspirera och engagera, men även informera om programutbudet och om aktuella 
språkdebatten. Twitter användes  i huvudsak för att skapa synlighet och diskussion kring 
Svenska nu:s beslutsfattarträffar, seminarier och attitydpåverkan. Under år 2016 hade Svenska 
nu en större närvaro på Twitter än året innan med fler tweets i samband med evenemang 
och i medeltal 2400 tweetvisningar.

Marknadsföringen av evenemang och program för skolor sker i allt större grad också genom 
Facebook. Syftet med Facebook är att berätta om pågående verksamhet, om aktuella 
inslag i programmet och att dela information om kommande program och evenemang. 
Genom Facebook förmedlas också information om språkinlärning och språkfostran samt 
pedagogiska tips för lärare. Svenska nu:s följare på Facebook består i huvudsak av lärare.

Utöver de inlägg som informerar om nätverkets verksamhet är sidans följare mest 
intresserade av nyheter, artiklar eller kolumner som handlar om språkfostran, språkpolitik 
eller andra aktuella skolrelaterade frågor. Även pedagogiska tips, olika slags humoristiska 
inlägg, svenska kungahuset samt populärkultur från Sverige är teman som engagerar följarna.

Antal personer som har sett inläggen

Facebook – Nätverket Svenska nu

Gillare 2016
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I samband med programverksamheten sker regelbundet en utvärdering. Elever och lärare fyller 
i utvärderingsblanketter efter ett Svenska nu-besök. Feedback som samlas från både elever 
och lärare ger viktig information om hur programmen fungerar i skolorna. Utvärderingsresultat 
används också i planering av nytt program. Programmet i skolan kan anpassas enligt 
målgruppen både språkligt, innehållsmässigt och formmässigt.

Av lärarresponsen som gäller nätverkets programverksamhet kan det konstateras att lärare 
överlag har varit väldigt nöjda med det program som Svenska nu har arrangerat under året 
2016. Majoriteten av lärarna anser att programmet har varit fungerande, intressant och  
innehållsmässigt lämpligt. Lärare anser även i hög grad att Svenska nu-programmet stöder 
studier i svenska vilket är en av verksamhetens centrala målsättningar.

Feedback  
och uppföljning

Programmet var 
innehållsmässigt 

lämpligt

Programmet 
var intressant

Lärare om programmet:

Upplever du 
att programmet 
stöder studier i 

svenska?

Det var lätt 
att följa med 
prorammet

Jag skulle 
gärna delta i 

svenskspråkigt 
program igen

Elever om programmet:

Helt av annan åsikt

Delvis av annan åsikt

Delvis av samma åsikt

Helt av samma åsikt

Helt av annan åsikt

Delvis av annan åsikt

Delvis av samma åsikt

Helt av samma åsikt

Ja

Nej
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Också elever har varit nöjda med programmet och de har också ansett att det har varit lätt 
att följa programmet, vilket är ett tecken på att programmen har varit på rätt nivå med tanke 
på målgruppen. Majoriteten av eleverna skulle också gärna delta i svenskspråkigt program på 
nytt. Svenska nu:s verksamhet kan således erbjuda elever nya möten med det svenska språket 
och svensk kultur.

I utvärderingsblanketten frågas det även om attityder till Norden och Sverige. Skolelever 
ställer sig positivt till att jobba eller studera i Norden i framtiden. 30% skulle vilja jobba 
eller studera i Norden i framtiden och nästan 60% skulle kanske vilja göra det. Eleverna 
ställer sig positivare till Norden än till Sverige. Vi frågar också om elevernas attityder till 
studier i svenska och kring 70 % av alla elever som fyllt i utvärderingen inställer sig positivt 
till att studera svenska i skolan. Tre fjärdedelar av alla elever, oberoende av ålder, tror också 
att de kommer att behöva svenska i arbetslivet eller i fortsatta studier. År 2016 fanns det 
inte märkbara skillnader mellan lågstadie-, högstadie- och gymnasielevernas svar på denna 
fråga, till skillnad från 2015 då gymnasisterna var positivare än övriga åldersgrupper.

Jag tycker 
om att studera 

svenska i 
skolan

Skulle du vilja 
jobba/studera i 

Sverige?

Skulle du vilja 
jobba/studera i 

Norden?

Helt av annan åsikt

Delvis av annan åsikt

Delvis av samma åsikt

Helt av samma åsikt

Ja

Nej

Kanske

Elever om programmet:

Elever om programmet:
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Micke 
Björklund var 
suverän! Helt 

fantastisk! Vi njöt 
alla av hans 
lektioner.

Kiva 
saada tänne 
Itä-Suomeen 

pieni tuulahdus 
ruotsalaisuutta!

On hyvä, 
että tunneille 

tulee vierailemaan 
ruotsinkielisiä vieraita! Sitä 
kautta oppii ymmärtämään 
ja puhumaan ruotsia paljon 

paremmin verrattuna 
siihen, että vain 
lukee kirjasta!

Kiitos 
kaikesta, millä 

olette ilahduttaneet 
meidän arkisia 

koulupäiviä!

Kiinnostava 
ja monipuolinen 

ohjelma on hyväksi 
oppilaille ja edistää 
oppimista. Jatkakaa 

samaan malliin! 
Tsemppiä :)

Oli kiva 
kuunnella 
ja  oppia 

ruotsalaista 
kulttuuria.

Kiitos, että saamme 
kauttanne vierailijoita. 

Koulujen kurja taloustilanne 
ei mahdollista maksulliseen 
toimintaan osallistumista. 
Tarjotessaan maksuttomia 
pajoja/vierailijoita Svenska 

nu vähentää myös 
eriarvoistumista.

Citat från elever

Citat från lärare under det gångna året

Kiitos 
kiinnostavasta 

storytelling -tunnista! 
Tuli jotenkin uudenlainen 

kiinnostus oppia kieltä, kun sitä 
sai ymmärtää uudella tavalla ja sitä 
piti käyttää itsekin. Kouluissa pitäisi 

ehdottomasti keskittyä 
enemmän itse puhumiseen 

ja varsinaiseen 
kommunikointiin.

Teater Taimines Tie 
your camel -föreställning 

behandlade just sådana frågor 
som behandlats i gymnasiet. 
Att få med svenskan i en bra 

föreställning till finska elever är 
det bästa sättet att lära 

sig svenska. 
Mer av det här!

Den var en bra 
pjäs och det var lätt 
att förstå och följa 

med. Den var fint gjort. 
(En häxas dagbok)

Martin Appel 
var rolig! :D
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Svenska nu har en styrgrupp som består av representanter för Sveriges ambassad/
Svenska utrikesdepartementet, Svenska institutet, Svenska kulturfonden, Svenska 
Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden i Björneborg, Svensklärarna i Finland rf, 
Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf, Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, 
Utbildningsstyrelsen, Uleåborgs universitet, Kulturfonden för Sverige och Finland och 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Styrgruppen fastställer nätverkets 
mål och verksamhetsplan. Universiteten som utbildar svensklärare i Finland bildar ett 
nätverk som stöder Svenska nu med expertis. Svenska nu håller aktivt kontakt med andra 
aktörer på språkutbildningsområdet både i Finland och inom Norden.

Nätverket koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Under 
verksamhetsåret har det operativa teamet bestått av en projektledare och tre anställda.

Svenska nu har en delegation som består av 60 personer engagerade inom näringslivet, 
samhällsfrågor och utbildningsvärlden i Finland och i Sverige. Delegationen samlades till 
sitt årliga möte torsdagen den 2 juni 2016 i Suomen Yrittäjät – Företagarna i Finland rf:s 
utrymmen i Helsingfors.

Styrgrupp och delegation 



TACK
Nätverket Svenska nu tackar sina finansiärer för år 2016: Svenska 

Institutet/ Svenska utrikesdepartementet, Undervisnings- och 
kulturministeriet i Finland, Svenska kulturfonden, Föreningen 

Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden i 
Björneborg, Stiftelsen Tre Smeder, Nordplus Nordiska Språk och 
Kulturfonden för Sverige och Finland samt nätverkets hemvist 

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
 

Vi vill också tacka alla våra artister, medverkande i våra 
fortbildningar och seminarier, svensklärare, elever och studerande 
samt samarbetspartners i hela Finland och Sverige som varit med 

oss under året och bidragit till ett fint verksamhetsår 2016!

Nätverket Svenska nu koordineras av 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

facebook.com/svenskanu
twitter.com/svenskanu

instagram.com/svenskanu


