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Pedagogisk verksamhet

Uppdrag och målsättning
er på svenska i de finska skolorna. Nätverket 
synliggör också Sverige och den svenska kul-
turen i den fortbildning som arrangeras för 
lärare.

Inom ramen för samhällsuppdraget vill Svens-
ka nu påverka attityderna till svenskan och 
påverka samhällsutvecklingen i en för svensk-
an positiv riktning. Svenska nu främjar dialog 
med och mellan lokala och nationella besluts-
fattare, arbetsmarknadsorganisationer och 
samarbetspartner. Betydande synergier upp-
nås genom Svenska nu:s täta samverkan med 
Hanaholmen.
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venska nu-nätverkets pedagogiska upp-
drag är att motivera finska barn och 
ungdomar att lära sig svenska och sänka 

tröskeln att tala svenska. Svenska nu vill också 
stöda svensklärarna i deras arbete genom att 
ordna kompetensfrämjande fortbildning samt 
erbjuda stödjande material och program för 
undervisningen.

Kulturuppdraget går ut på att stärka banden 
mellan Finland och Sverige. Svenska nu samar-
betar med svenska och finlandssvenska artis-
ter, konstnärer, teatergrupper, föreläsare och 
författare för att genomföra programhelhet-

venska nu-nätverkets skolprogram upp-
fyller kraven i de nationella läroplanerna 
genom att stöda språkpedagogiken och 
elevernas språkliga medvetenhet. Elev-

erna erbjuds autentiska möten med svenska 
språket och de uppmuntras att tro på sig själv 
och använda den svenska de kan. Program-
mens ämnesöverskridande natur och praktis-
ka arbetssätt ger upphov till glädje, lekfullhet 
och kreativitet. Svenska nu betonar också 
betydelsen av mångsidiga språkkunskaper. 
Nätverkets artister har olika språkliga och 
kulturella identiteter, vilket väcker elevernas 
intresse för den kulturella mångfalden i Fin-
land och övriga Norden.

Svenska nu:s läromaterial består av olika te-
mahelheter och olika svårighetsgrader, för 
att eleverna ska kunna studera i egen takt. I 
läromaterialet ingår allt från språkberikande 
material för yngre elever till videobaserat ma-
terial och ljudklipp för äldre elever. Lärarna 
ges tips på hur man kan integrera materialet 
med andra ämnen.

Svenska nu erbjuder skolprogram till olika 
målgrupper. Lågstadieelever har fått ta del 
av språkberikande lektioner, naturskolda-
gar, idrottstimmar och musikföreställningar. 
Programmet för lågstadiet riktas särskilt till 
elever i årskurs 6 som inleder sina studier i 
B1-svenska. Svenska nu gjorde också ett pilot-
program med sagokodning för finskspråkiga 
daghem.

Svenska nu har erbjudit elever i åk 7-9 kultur-
berikande lektioner, rapworkshops, serieteck-
ningsworkshops, videoworkshops, Kocka på 
svenska-lektioner samt musikföreställningar. 

Gymnasieelever fick uppleva inspirerande fö-
reläsningar, estradpoesi, lektioner i muntligt 
berättande och teaterföreställningar. Svenska 
nu har också erbjudit abiturienter en månads 
prenumerationer av Hufvudstadsbladet, bok-
gåvor och chattworkshoppar på Facebook. En 
ny satsning år 2018 var första hjälp-lektioner 
för vårdstuderande inom yrkesskola och yr-
keshögskola. 



28
Program

År 2018 nådde Svenska nu drygt 70 000 elev-
er och lärare i hela landet. Svenska nu genom-
förde 740 workshoppar och lektioner i 400 
skolor. Över 4000 lärare deltog i fortbildning-
ar och Svenska nu:s program under verksam-
hetsåret. Utöver att mäta volymer, är Svenska 
nu mån om att följa upp att skolbesöken upp-
fyller pedagogiska kriterier och uppmuntrar 
till interaktion.
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År 2018 lanserades två omfattande läroma-
terial: språkberikande material för lågstadiet 
och ett videobaserat material om Svenskt 
Tenn för gymnasiet. Det språkberikande 
materialet har varit väldigt efterfrågat, efter-
som det för närvarande finns så lite läroma-
terial för svenskundervisningen i lågstadiet. 
Svenskt Tenn-materialet lämpar sig väl som en 
hörförståelseövning för gymnasiet.

Svenska nu:s verksamhet 2018 i siffror

77 084
Kontakter totalt

65 891 
Elevkontakter

4 118 
Lärarkontakter

740
Workshops och lektioner*

400
Besökta skolor

8
Nya program

23
Läromaterial

3
Nya läromaterial

*Musik- och teaterföreställningar ingår inte
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Fördelningen elevkontakter 
enligt landskap 2018

>10 000

>5 000

>3 000

<3 000

>1 000

<1 000

>100

Nyland       26%
Övriga Finland  74%

Elevkontakter

 

Lärarfortbildning

Film

Teater

Musik

Föreläsare

Workshop

Verksamhet i skolorna 
enligt landskap 2018

1. Nyland  2. Egentliga Finland  3. Satakunda  4. Egentliga Tavastland  5. Birkaland  6. Päijänne-Tavastland  7. Kymmenedalen  8. Södra Karelen  9. Södra Savolax  10. Norra Savolax  
11. Norra Karelen  12. Mellersta Finland  13. Södra Österbotten  14. Österbotten  15. Mellersta Österbotten  16. Norra Österbotten  17. Kajanaland  18.Lappland  19.Åland
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Workshops:
År 2018 lanserade Svenska nu fyra nya 
workshops: Filmklanens videoverkstad, Första 
hjälp-lektioner för vårdstuderande, Sagokod-
ning för daghem och Henrik Skareviks kultur-
lektioner för högstadiet. 

Den nya Film på svenska-verkstaden med 
mediepedagogen Rasmus Sumelius är en 
workshop, där eleverna får lyssna på en kort 
föreläsning om filmskapande och sedan själva 
planera en egen kort film. Om tiden räcker till 
får de även filma sin film. Videoverkstaden kan 
anpassas för alla årskurser. Under 2018 be-
sökte Rasmus Sumelius totalt 13 skolor enligt 
önskemål i huvudstadsregionen och en skola 
i Lahtis. I workshopparna deltog sammanlagt 
492 elever.

Hösten 2018 inledde Svenska nu ett samarbete 
med Röda Korset för att erbjuda svensksprå-
kiga första hjälp-lektioner till vårdstuderande 

(även några gymnasier) i klassrummen. De 90 
min långa lektionerna utfördes av Röda Korsets 
första hjälp-utbildare, som under hösten sam-
manlagt nådde 8 skolor och 313 elever. Sko-
lorna som deltog var Yrkeshögskolan Laurea i 
både Vanda, Lojo och Borgå, Stadin aikuisopisto 
i Helsingfors, Yrkeshögskolan SAMK i Björne-
borg, samt tre gymnasier i Åbo, Kristinestad 
och Esbo. Syftet är att ge eleverna språkliga 
färdigheter att agera på svenska i en olyckssi-
tuation samt väcka en insikt om att de kan be-
höva svenska i sitt yrke. I workshopparna ingår 
förberedande läromaterial i form av vokabulär 
och fraseologi samt korta dialogövningar. 

Sagokodning för daghem var också ett pro-
gram som lanserades som ett pilotprojekt 

Första hjälp-utbildare Tuija Rytkölä ger 
instruktioner till yrkeshögskolan Laureas studerande.
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hösten 2018 i samarbete med Folkhälsan. 
Programmet riktar sig till daghemsbarn i 4-5 
års åldern och det kombinerar traditionellt 
med modernt – sagan möter mediafostran. 
Barn i finskspråkiga daghem får jobba lekfullt 
på svenska kring en bekant saga vars händel-
ser utspelas på en Bee-bot-matta. Bee-bot är 
en enkel golvrobot som kan programmeras. 
Folkhälsans erfarna pedagoger besökte 6 dag-
hemsgrupper i Nyland och 4 daghemsgrupper 
i Egentliga Finland och gav grupperna tips om 
hur de självständigt kan jobba vidare med sa-
gokodning.

Den blivande svenskläraren Henrik Skare-
vik, som Svenska nu lyckligtvis fick med i 
programutbudet år 2017, fortsatte att göra 
skolbesök med sina populära språk- och kul-

turlektioner om svenska och Sverige. Utöver 
de språkberikande lektionerna för åk 5-6, tog 
Henrik också fram kulturlektioner för åk 9. 
Lektionen är en kulturell resa i Sverige, och 
eleverna får bl.a. bekanta sig med den svenska 
kulturen och populärkulturen samt innehåll 
i sociala medier. Under årets turnéer i Ule-
åborg, Kajana, Lappland och huvudstadsregi-
onen besökte han totalt 38 skolor och hela 
2456 elever deltog på hans lektioner.

År 2017 lanserade Svenska nu programmet 
NATURligtvis – ute på svenska i samarbete 
med Natur och Miljö rf. Under NATURligt-
vis-naturskoldagar får elever i årskurserna 
5–6 gå på ett naturäventyr på svenska med 
Natur och Miljös naturskollärare. Eleverna får 
använda den svenska de redan kan, men sam-
tidigt lär de sig nya ord och begrepp och gör 
enkla beskrivningar av naturen och sin närmil-
jö. Uppgifterna kombinerar naturskolepeda-
gogik, äventyrspedagogik och språkinlärning. 
Under år 2018 deltog sammanlagt 400 elever 
i de 20 naturskoldagar som ordnades i Öster-
botten, Satakunda och Nyland.

Bildkonstläraren Petra Bergström fortsatte 
med sina serieteckningsworkshoppar år 2018 
och besökte skolor i huvudstadsregionen en-
ligt önskemål. Totalt 561 elever deltog i Petras 
lektioner under året på de 19 skolor hon be-
sökte. Under Petras fartfyllda serietecknings-
lektioner får eleverna själva rita serier och de 
får även tips på olika saker som man ska tänka 
på när man ritar serier. Workshoppen är först 
och främst avsedd för årskurs 6 och årskur-
serna 7–9 och den passar för elever på olika 
kunskapsnivåer i svenska.

Rap-artisten Jesse P. gjorde 5 kortare skol-
turnéer under 2018, och besökte samman-
lagt 25 skolor under sina turnéer. Orterna 
Jesse besökte var Kesälahti–Kitee & Nys-
lott med omnejd, Alajärvi, Haapajärvi & Vii-
tasaari med omnejder, Jyväskylä området, 

Petra Bergström
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Österbotten och Björneborg. Under 2018  
var totalt 1826 elever med på Jesses 
workshoppar. På en del skolor avslutades 
dagens workshops med att Jesse uppträd-
de för hela skolan. Workshopparnas fokus  
ligger på den muntliga förståelsen, och språk 
och aktivitet förenas i workshoppen. Jesses 
workshoppar är avsedda för årskurserna 
7–9 och gymnasiet.

Finlands Svenska Idrotts instruktörer besök-
te sammanlagt 24 skolor med sina Hoppa 
rep!-gymnastiklektioner år 2018. Orterna 
var Orimattila, Sahalahti, Vasa området, Hu-
vudstadsregionen, Kyrkslätt och Tammerfors- 
Ylöjärvi området. Totalt 1419 elever deltog i 
lektionerna. Under lektionerna får eleverna 
lära sig att hoppa rep och långrep på svenska. 
Lektionerna passar alla oavsett kunskapsnivå 
och inspirerar både elever och lärare. Lek-
tionerna är avsedda för årskurserna 5–6 och 
årskurserna 7–9.

Svenska nu:s åländska mästerkockar Michael 
Björklund och Björn Ekstrand besökte skolor 
med sina ständigt populära Kocka på svenska- 
workshoppar. Detta år besökte Björn 7 skolor 
under sin Lapplandsturné där sammanlagt 416 
elever deltog i hans chokladworkshop. Under 
workshopen får eleverna bland annat bekanta 

sig med chokladens ursprung och smaka på 
olika chokladsorter.

Michael Björklund åkte ut på en turné till 
Forssa-området, där den lokala tidningen gjor-
de ett reportage om turnén, och en turné i 
Björneborgsområdet. Smoothie- workshopen 
börjar med att Micke berättar om sig själv 
och delar med sig av roliga minnen från sin 
skoltid. Därefter presenterar han de olika rå-
varorna som används i smoothierna och efter 
det delas eleverna in i två lag där de tävlar 
om vilket lag som gör den godaste smoothien.  
Sammanlagt besökte Micke 13 skolor och 834 
elever under sina två turnéer.

I Tammerfors området ordnades en fyra da-
gar lång turné i muntligt berättade tillsam-
mans med den erfarna scenberättaren Ida 
Junker. Ida kommer från det svenska berät-
tarkompaniet Fabula Storytelling, som arbe-
tar med föreställningar och workshoppar 
över hela världen. Under lektionen får elev-
erna vara med på en underhållande och rolig 
berättarföreställning med ett antal lekfulla 
övningar, där de själva får träna på att berätta. 
Eleverna arbetar enbart med muntlighet, inte 
med skrivande. Ida Junker hann besöka sex 
olika skolor och 270 elever under sin turné i 
Tammerfors-området.

Föreläsare
Journalisten och radioprataren Jasmin Lind-
berg gjorde sin första turné för Svenska nu 
hösten 2018, då hon under en vecka besökte 
10 skolor i huvudstadsregionen. Jasmins fö-
reläsning om hennes språkliga identitet och 
resan mot nyhetsvärlden och arbetet som 
journalist väckte mycket intresse bland sko-
lorna och fungerade fint såväl i högstadiet 
som på gymnasiet. Hon reder även tillsam-
mans med eleverna ut svåra svenska nyhets-
ord och hjälper eleverna med att få bättre 

Jasmin Lindberg i klassrummet.
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nyhetsrutiner. Sammanlagt träffade Jasmin 
295 elever under turnén. 

Radioprogramledaren och den grafiska form-
givaren Erkki Kuronen gjorde 3 olika skol-
turnéer under 2018. På hans föreläsningar 
deltog totalt 1750 elever och 115 yrkeshög-
skolestuderande. Han turnerade i huvud-
stadsregionen, Villmanstrand området och 
Uleåborgsregionen. På Erkkis föreläsningar 
får man på ett roligt sätt bekanta sig med 
allt från samhällsfrågor till populärkulturella 
fenomen i Sverige och svenska varumärken. 
Detta görs med hjälp av ett digert bild- och 
ljudmaterial.  Erkkis föreläsningar är främst 
avsedda för gymnasiet, årskurserna 7–9 samt 
yrkesskola och yrkeshögskola.

Frilansjournalisten Martin Appel besökte un-
der året totalt 13 skolor i S:t Michel, Nyslott, 
och huvudstadsregionen. Sammanlagt 699 
elever deltog i hans föreläsningar år 2018. 
Läraren kan välja mellan två olika ämnen på 
Martins föreläsningar: ”Nätet gör svenskan 
roligare” och ”Robotarna tar våra jobb”. Mar-
tins föreläsningar är främst avsedda för gym-
nasium och årskurserna 7–9 samt yrkesskola 
och yrkeshögskola.

Estradpoeten, författaren och bildläraren Solja  
Krapu besökte skolor i Villmanstrand-områ-
det och huvudstadsregionen och totalt 490 
elever var med på hennes lektioner under år 
2018. Hon besökte sammanlagt 12 skolor un-
der året. Solja läser dikter på sina lektioner 
och ger eleverna tips på att skriva och komma 
igång med det. Soljas mål är att inspirera elev-
erna till att skriva frivilligt, att lita på sig själva 
och upptäcka språkets möjligheter. Hon vill 
visa att poesi och svenska är intressant och 
roligt. Lektionerna kan anpassas för olika års-
kurser och publiker.

I år gjorde ekonomiexperten Kenneth Nils-
son en skolturné i början av året till norra 
Finland, där han besökte skolor i både Kemi, 
Torneå och Uleåborg. Totalt besökte han 7 
skolor och 459 elever under turnén. Utöver 
den turnén besökte Kenneth skolor enligt 
önskemål i huvudstadsregionen under hela 
våren, och två dagar under hösten, och träffa-
de alltså ytterligare 604 elever. Kenneths fö-
reläsning ”En vinnande väg” är väldigt inter-
aktiv till sin natur och handlar om ekonomi. 
Under föreläsningen diskuterar Kenneth med 
eleverna om sparande, spenderande, yrkesliv 
eller skola. Kenneth har även övat arbetsin-
tervjuer med eleverna. Föreläsningen är av-
sedd för gymnasiet och årskurserna 7–9 samt 
yrkesskola och yrkeshögskola.

Samarbetet med entreprenören Ahmed Has-
san inleddes år 2017. Under år 2018 besökte 

Erkki Kuronen

Invandrarambassadörer på Hanaholmen
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Ahmed 4 skolor enligt önskemål i Vanda och 
Esbo och det var totalt 120 elever och 50 
yrkeshögskolestuderande som deltog i hans 
föreläsning ”Svenska språket och jag”. På 
grund av temat lämpar föreläsningen sig sär-
skilt bra för skolgrupper där det finns elever 
med invandrarbakgrund. Ahmed berättar om 
hur det var för honom att anstränga sig med 
att lära sig svenska i en svenskspråkig sko-
la och betonar att man ska tro på sig själv. 
Ahmeds föreläsning är avsedd för gymnasiet 
och årskurserna 7–9 samt yrkesskola och  
yrkeshögskola. 

Svenska nu arrangerade också en utbild-
ning för invandrarambassadörer inom ramen 
för ett samarbetsprojekt med föreningen 
NordicSom den 3 december på Hanaholmen. 
Svensklärare Elina Wainio och bildkonstlärare 
Petra Bergström medverkade i programmet. 
Syftet med projektet är att utbilda invandra-
rambassadörer att besöka skolor och berät-
ta om fördelarna med kunskaper i svenska i 
arbetslivet och samhället. Målsättningen är 
att öka intresset för svenskan bland personer 
med invandrarbakgrund i finska skolor och bi-
dra till förbättrad delaktighet och jämlikhet.

Läromaterial
Under året 2018 lanserade Svenska nu nya 
läromaterialhelheter för såväl lågstadiet som 
för gymnasiet. Nätverkets alla läromaterial är 
samlade under portalen plugganu.fi. 

I och med tidigareläggningen av svenskunder-
visningen och att språkundervisningen framö-
ver inleds redan i första klass har det uppstått 

ett behov av material som lämpar sig även 
för de lägre årskurserna och den inledande 
språkundervisningen. Svenska nu tog första 
steget i denna riktning genom att lansera 
materialet Språkberikad undervisning – idéer 
och inspiration till undervisning i lågstadiet 
våren 2018. Materialet är avsett som stöd för 
planeringen av undervisningen och kan anpas-
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sas för all svenskundervisning med betoning 
på lekfullhet och kreativitet. 

Svenska nu:s språkberikande material består av 
15 olika temahelheter som innehåller tips på 
lektionsaktiviteter och vokabulär, nyttiga länkar, 
diskussionsförslag och idéer för ämnesinte-
grering samt information om svensk, finlands-
svensk eller nordisk kultur. Utöver idéer och 
inspiration erbjuder materialet även konkreta 
kopieringsunderlag med övningar och spel som 
kan användas i undervisningen. Materialet ut-
vecklas vidare i enlighet med de nya läroplans-
grunderna för tidig språkundervisning till ett 
mångsidigt paket med spel, lekar och sånger.

Hösten 2018 lanserade Svenska nu ett video- 
baserat material om det ikoniska svenska 
designföretaget Svenskt Tenn. Den virtuella 

videovandringen i Svenskt Tenn-utställningen 
på Hanaholmens kulturcentrum belyser fö-
retagets historia och inredningsfilosofi och 
i den ingår glimtar ur Svenskt Tenns inred-
ningsvärld. Eleverna får bekanta sig med Josef 
Franks mönstervärld som är kännetecknande 
för Svenskt Tenn samt med klassiska möbler, 
eleganta tennföremål och produkter av sam-
tida formgivare. 

Svenskt Tenn-materialet består av videor och 
uppgifter i hörförståelse och det har utarbetats 
i samråd med Kjell och Märta Beijers stiftelse. 
Syftet med materialet är att väcka elevernas in-
tresse för svenskspråkig kultur, berätta om ett 
signifikativt svenskt kulturfenomen samt bidra 
till synlighet av svensk design. Materialet lämpar 
sig väl för självstudier och är bra övning i hör-
förståelse till exempel inför studentprovet.

Lärarfortbildning och mässor
Verksamhetsåret 2018 inleddes med en 
fortbildningsserie i Eklasstandem, som är en 
språkpedagogisk modell för virtuella lärmiljö-
er utvecklad av Åbo Akademi. Eklasstandem 
innebär att finskspråkiga och svenskspråkiga 
skolor samarbetar systematiskt inom un-
dervisning i det andra inhemska språket och 
möter varandra i en virtuell lärmiljö som 
möjliggör personliga kontakter. Sammanlagt 
98 lärare i huvudstadsregionen, Tammerfors, 
Jyväskylä och Uleåborg deltog i fortbildningen.
 
Svenska nu ordnade sitt första webinarium 
för lärare i mars 2018 med anledning av den 
förnyade webbplatsen. I webinariet presen-
terades webbplatsens nya struktur och nya 
funktioner för att underlätta användningen 
av nätverkets material och bokningen av pro-
gram. Nätverkets första webinarium var lyck-
at och ger anledning till fortsatta webinarier.

En av vårens stora satsningar var lärarkonfe-
rensen som ordnades i samband med avslut-
ningen av projektet Dream Academy Nor-
den. I konferensen diskuterades framtiden 
för Nordens språk i Europa och sambandet 
mellan musik och språkinlärning. Skriften 
som sammanställde lärarnas och elevernas 
erfarenheter av projektet publicerades och 
diskuterades under konferensen.

Svenska nu bidrar årligen till fortbildningar 
och kurser som ger lärarna möjlighet att 
vistas i Sverige eller i något annat nordiskt 
land. Sommaren 2018 arrangerade Svens-
ka nu och Kulturfonden för Sverige och 
Finland program för vistelsestipendiater 
i Stockholm. Den första dagen levererade 
redaktör Bengt Lindroth en samtidsbetrak-
telse om Sverige, professor Olle Joseph-
son analyserade den svenska valrörelsens 
språkpolitiska dimensioner och tidigare 
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chefredaktör för Lärarnas tidning Sten 
Svensson reflekterade över likvärdigheten i 
den svenska skolan. 

Den andra dagen fick deltagarna delta i en be-
rättarworkshop med Fabula storytelling och 
lyssna på Finlandsinstitutets direktör Anders 
Erikssons redogörelse om Finlandsbilden i 
Sverige och journalisten Jasmin Lindbergs fö-
reläsning om dagens ungdomskultur, varefter 
dagen avslutades med ett besök på Dramaten.  
Den tredje kursdagen inleddes med ett besök 
på Svenska Institutet och en rundvandring i 
gamla stans medeltida gränder. Avslutningsvis 
berättade Svenska Filminstitutets redaktör 
Anna Håkansson om hur man kan använda 
Ingmar Bergmans filmer i undervisningen och 
universitetsadjunkt vid Stockholms universi-
tet Sari Pesonen föreläste med rubriken ”Sve-
rigefinnarna och minoriteter i Sverige”.

I samarbete med Svensklärarna i Finland ar-
rangerades en kulturkurs på Island i juni 2018. 
Traditionsenligt ordnas svensklärarförening-
ens fortbildningskurs i juni vartannat år i Sve-
rige och vartannat år i något annat nordiskt 
land eller område.

Svensklärarföreningens årliga sommarkurs 
på Hanaholmen ordnades den 1–3 augus-
ti. Bland talarna fanns hjärnforskaren Minna 
Huotilainen som föreläste om språkinlärning 
ur hjärnforskningens synvinkel, professor Pau-
la Rossi som höll en lektion i språkhistoria 
samt Svenska Filminstitutets redaktör Anna 
Håkansson.  Hon presenterade såväl Ingmar 
Bergmans filmer som nyare svenska filmer 
som lämpar sig bra för undervisningen. 

Utöver sommarkursen medverkade Svenska 
nu i svensklärarföreningens fortbildningar för 
gymnasielärare i januari och för svensklärare 
verksamma inom andra stadiets yrkesutbildning 
i november. Därtill stod Svenska nu för pro-
gram under Språklärarförbundet i Finland SU-

KOL rf:s fortbildningar i februari och oktober. 

Nätverket deltog också i flera andra utbild-
ningsdagar och mässor för att informera lärare 
om nätverkets verksamhet och material. Bland 
evenemang kan noteras Educa-mässan, Utbild-
ningsstyrelsens nationella seminarium om ti-
digareläggning av språkundervisningen, Utbild-
ningsstyrelsens Internationaliseringsdagar samt 
några regionala fortbildningsdagar arrangerade 
av regionens språklärarföreningar. Universite-
tens ämnesföreningar för nordiska språk ar-
rangerar årligen Nordistdagar, och år 2018 var 
Svenska nu med på ett hörn när studerandena 
samlades den 21-23 september i Åbo

SRO:s sommarkurs på Hanaholmen

 NATURligtvis-fortbildning i Åbo



Under året erbjöds fortbildning i NATUR-
ligtvis – ute på svenska-konceptet, som kom-
binerar naturskolepedagogik med språkun-
dervisning på flera orter runtom i Finland. 
Materialet är riktat främst till lågstadiet och 
således ett led i nätverkets satsning på tidig 
språkundervisning. NATURligtvis-konceptet 
var bl.a. en av delarna i fortbildningsserien 
om svenskundervisning i lågstadiet som fort-
bildningscentralen vid Uleåborgs universitet 
arrangerade. Också nätverkets övriga läro-
material som lämpar sig för undervisning i 
lågstadiet presenterades för deltagarna. Lära-
re i Uleåborg fick också ta del av nätverkets 
material vid ett annat tillfälle när serien Mån-
adens nordiska film i regionerna presentera-
des för lärare.

Att knäcka koden! - en introduktion i nord-
iska grannspråk och grannspråksdidaktik för 
lärare/lärarstuderande i Finland arrangerades 

på Hanaholmen den 25-27 oktober i samar-
bete med nordisk språkkoordination och för-
eningen Pohjola-Norden.

Året avslutades med fortbildningsserien 
”Uppdatera dina Sverigekunskaper” som ar-
rangerades i samarbete med Kulturfonden 
för Sverige och Finland den 21 november i 
Joensuu och den 22 november i Åbo. Temat 
var ”Aktuellt från Sverige – om samhället 
och digitalisering av skolan” och bland talarna 
märktes redaktör Bengt Lindroth och lektor i 
pedagogik vid Stockholms universitet Matilda 
Wiklund. Seminarierna var välbesökta i båda 
städerna, och speciellt i östra Finland välkom-
nades svenskarnas besök med glädje och med 
förhoppningen att mer regelbundet få svenskt 
program till den helfinska regionen.
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Nordistdagar i Åbo



eget Instagramkonto ”abi_svenskanu”. På Fa-
cebook och Instagram gavs dagligen tips och 
råd inför både hörförståelse och det skriftliga 
provet. I abiträningen deltog sammanlagt ca. 
300 ungdomar.
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Mediakunskap och lättläst material
Svenska nu samarbetar med KSF Media ge-
nom att erbjuda tidningsprenumerationer till 
gymnasister, både som fördjupning och övning 
inför studentexamen och som tillgång till au-
tentiskt svenskspråkigt material.

Svenska nu har erbjudit två veckors pre-
numerationer av Hufvudstadsbladet till 
abiturienter på våren och på hösten före 
studentskrivningarna. Närmare 5000 abitu-

rienter antog erbjudandet. Svenska nu done-
rade också närmare 900 Fanny & Alexander- 
pocketböcker till studenter. 

Svenska nu utarbetade läsförståelsefrågor och 
övningar som utvecklar elevernas ordförråd 
till varje nummer av den lättlästa nyhetstid-
ningen LL-Bladet. Övningarna är tillgängliga 
för alla på Svenska nu:s webbplats för under-
visningsmaterial.

Victors chatt-workshoppar
Chatta med Victor-workshopparna är ett en-
kelt sätt för elever att träna sina skriftliga fär-
digheter. Chattarna ordnas under lektioner i 
svenska enligt önskemål. Eleverna träffar pro-
filen Victor på Facebooksidan ”Victor treenaa 
svenskaa” och chattar om temat som läraren 
har kommit överens om med workshopleda-
ren. Eleverna samlas i små grupper vid datorer 

Victors abiträning
Victors abiträning är ett årligen återkomman-
de jippo i sociala medier för abiturienter som 
vill repetera de centrala strukturerna i svens-
ka och förbereda sig inför studentexamen. 
Våren 2018 arrangerades abiträningen både 
som ett evenemang på Facebook och på ett 

och hela klassen kan delta i workshoppen ge-
nom att kommentera inlägget som Victor har 
börjat på sidan. Under det gånga året har teman 
varierat från elevernas musiksmak till deras 
framtidsplaner. De har också diskuterat bland 
annat tidsomställningen och studentskrivning-
arna. Sammanlagt har 350 elever från 15 skolor 
utnyttjat möjligheten att chatta med Victor.



Kulturprogram och  
nordisk verksamhet

venska nu:s verksamhet betonar kultur 
som en väsentlig del av språkinlärning. 
Nätverket visar att Sverige och den svens-

ka kulturen utgör en intressant inkörsport till 
svenska språket. Samtidigt betonas också att 
svenskan öppnar ett fönster till övriga Norden.

Svenska nu erbjöd ett brett utbud musik- och 
teaterföreställningar för elever i olika åldrar 
år 2018. Teater Peros föreställningar stod för 
det rikssvenska inslaget. Sammanlagt 75 sko-
lor runtom i landet fick teaterbesök år 2018. 

Bergman 100-jubileumsåret präglade Svenska 
nu:s filmverksamhet år 2018. Tack vare Berg-
man satsningen fick jubileumsåret ett starkt 
genomslag i Finland.

Svenska nu samverkade med Sveriges ambas-
sad i Helsingfors för att stärka Sverigebilden re-
gionalt inom ramen för Sverigedagarna. Elever 

i åk 6 erbjöds unika upplevelser under barne-
venemang på Sveriges ambassad och i samband 
med Europeiska språkdagens huvudevenemang 
på Hanaholmen. Sverigepaket, den årliga infor-
mationsdagen om Sverige på Hanaholmen, 
kompletterades med ett regionalt evenemang 
för högskolestuderande i Uleåborg. 

År 2018 avslutades nätverkets treåriga nord-
iska projekt Dream Academy Norden med 
slutkonserter och en lärarkonferens på Ha-
naholmen. Projektet gav eleverna möjlighet 
att kommunicera i autentiska situationer och 
upptäcka den språkliga mångfalden i Norden.

Programmet Låna en nordbo erbjöds till fler 
skolor och elever än år 2017 i samarbete 
med Nordisk kulturkontakt. Svenska nu:s 
Stockholmsorientering var också populärare 
än tidigare.

Teater
År 2018 erbjöd Svenska nu två nya nordiska 
teaterföreställningar: Mikael Öbergs (SE) och 
Markus Luukkonen (FI) berättarföreställning 
Vidmantel – ilman viittaa och Teater Peros 
klassrumsföreställning Vad vet man?.  

Vindmantel – ilman viittaa är en tvåspåkig 
berättarföreställning om Kalevalas bort-
glömda berättelser. Svensken Öberg och fin-
nen Luukkonen berättar på sitt modersmål, 
och det roliga är att ingendera förstår den 
andras språk speciellt bra. Sammanlagt 260 
elever från fem gymnasier i Helsingfors såg 
föreställningen.

Pjäsen ”Vad vet man?” baserar sig på forskar-
nas tankar om vad som är sant just nu. I denna 

roliga och sprudlande odyssé genom hjärnans 
vindlingar reder man ut och benar upp de se-
naste rönen inom forskningen. Teater Peros 
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Teater Peros pjäs ”Vad vet man?”
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föreställning sågs av 230 elever från fyra gym-
nasier fick ta del av föreställningen.

Teater Taimines pjäser Tie Your Camel och Var 
god spelades sammanlagt för 13067 elever 
och 454 lärare på 68 skolor. Var God riktar sig 
till gymnasiet och handlar om att skilja på gott 

Musik

Ett nytt inslag i Svenska nu:s musikprogram 
år 2018 var föreställningen Var bor Onni?. 
I spåkduschföreställningen figurerar Onni- 
katten, Onni-mormor och Onni-rymden. 
Deras resa till världens ände sker i form 
av dans, sång och blåbärspaj. I föreställning-
en kombineras olika konstformer och på 
scenen finns Paavo Kerosuo (sång, balafon, 
klappning), Hannu Risku (sång, ukulele, gitarr, 
talande trumma) och Panu Varstala (sång, 
djembe, ”låda”). ”Var bor Onni? spelades för 
årskurs 6 i huvudstadsregionen och sågs av 
967 elever.

Barnens Estrad är Svenska nu:s långvariga 
samarbetspartner, vars musikföreställningar 
också varit föremål för vetenskapliga studier 
vid Uleåborgs universitet. År 2018 turnerade 
Barnens Estrad runtom i Finland med tre mu-
sikföreställningar. 

Apan Anders laulaa kahdella kielellä är en 
föreställning för lågstadier som innehåller 
sånger, sketcher och glatt prat. Föreställning-
en visades för 4155 elever i åk 0-2 i Kuopio, 
Villmanstrand, Vanda, Österbotten, Kotka, 
Fredrikshamn, Åbo med omnejd och huvud-
stadsregionen. 

Temat för föreställningen Anders & kompisen 
– musiikkia kahdella kielellä är svenska språ-
ket och den består bland av svenska pop-låtar, 
rörelsesånger och finska sånger på svenska. 
Sammanlagt 2927 elever i åk 3-6 fick ta del 
av föreställningen i Vanda, Österbotten och 
Joensuu med omnejd. 

Norden runt på 40 minuter är en frågesport 
som behandlar finlandssvenskarnas roll ge-
nom historien och i dag samt Finlands band 
till de övriga nordiska länderna. Denna före-
ställning riktar sig till åk 7-9 och gymnasiet 
och den sågs av 6973 elever i Norrmarkku, 
Vanda, Kärsämäki, Uleåborg med omnejd, 
Lahtis och Villmanstrand. 

Duon Frida Andersson & Lauri Schreck har 
också turnerat med sitt musikprogram för 
Svenska nu:s räkning. År 2018 spelade de i 
sex olika skolor för 1702 elever (åk 7-9 och 
gymnasiet) i huvudstadsregionen och Kym-
menedalen.

och ont. Tie Your Camel är en komedi om att 
bli vuxen och den passar för högstadiet. Taimi-
ne turnérade år 2018 med Var God i Kajana 
med omnejd, Satakunda, huvudstadsregionen, 
Iidensalmi med omnejd, Åboland och Lapp-
land. Tie Your Camel spelades i Ähtäri, Keuruu, 
Töysä Parkano, Mänttä och Saarijärvi.

Var bor Onni?



skola tidpunkt plats

F I L M F E S T

En film av Ingmar BergmanSmultron
stället

Nordisk film och Bergman 100
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År 1918 föddes det berömda svenska filmge-
niet Ingmar Bergman. Nätverket Svenska nu 
uppmärksammade Bergman 100-jubileumsår-
et i stor omfattning år 2018. Svenska nu och 
Hanaholmen arrangerade 9 Bergmansamtal 
i samband med Månadens nordiska film på 
Hanaholmen. I nätverkets regionala filmverk-
samhet visades Bergmanfilmer 19 gånger på 8 
orter. Svenska nu bearbetade en filmhandled-
ning för skolor om filmen Smultronstället och 
skapade ett läromaterial. 

Filmen Smultronstället erbjöds även för 
klassrumsvisning till skolorna. Svenska nu:s 
Bergman-läromaterial presenterades i sam-

band med lärarfortbildningar. Jubileumsåret 
till ära donerade Svenska nu närmare 900 
stycken Fanny & Alexander-pocketböcker till 
studenter.

Svenska nu har samarbetat med Walhalla, 
Nordisk Kulturkontakt, Pohjola-Norden och 
regionala filmcentrum för att genomföra 
Månadens nordiska film i regionerna. Inom 
ramen för filmserien visades aktuella nord-
iska filmer på åtta orter: i Tavastehus, Vasa, 
Joensuu, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Kuopio 
och i Torneå. Med 64 visningar av aktuella 
nordiska filmer nådde den regionala serien 
över 2500 filmintresserade varav över 1000 
var skolelever.

Filmoteket är en tjänst där lärare i finska sko-
lor kan låna nordiska dvd-filmer för visning i 
skolan, och möjligheten erbjuds som ett tillägg 
till filmserien Månadens nordiska film. Via pro-
grammet distrubuerades filmer till 36 orter 
och filmerna sågs av över 3300 elever i klass-
rummen år 2018. 

Svenska nu har också samarbetat med festi-
valer runt om i landet för att erbjuda skol-
elever nordisk film. Nätverket hade visning-
ar på Hitusen Hämyä i Tavastehus, Kuopion 
Vilimit, Espoo Ciné, Artisen upeeta i Jyväs-
kylä, Oulun kansainvälinen lasten- ja nuorten 
elokuvafestivaali, Rauman Blue Sea Film Fes-
tival, Hangö Filmfestival och Artista Vimmaa 
i Rovaniemi.
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Sverigedagarna arrangerades 25-27 april i 
Uleåborg i samarbete med Sveriges Ambas-
sad i Helsingfors. Svenska nu ordnade ett 
digert program till olika målgrupper. Nätver-
ket erbjöd lågstadierna i Uleåborg Henrik 
Skareviks språkberikande lektioner. Stude-
rande vid Uleåborgs universitet Tiia Nevala-
inen och Riitta Hanhela läste sagor för barn 

Kyösti Oikarinen och Satu Haapanen 
medverkade i frukostseminariet som talare

Sverigedagar i Uleåborg  
och Villmanstrand

i huvudbiblioteket. Barnens Estrad turnerade 
i högstadier och gymnasier i Uleåborg med 
föreställningen ”Norden runt på 40 minu-
ter”. Programledare vid Sveriges radio Erkki 
Kuronen föreläste i högstadier och gymnas-
ier i Uleåborg. 

Den svenska rapartisten Tom Piha och pro-
ducenten Juuso Pikanen genomförde hip hop-
workshops i Svenska Privatskolan i Uleåborg. 
Svenska nu och Riksföreningen Sverigekon-
takt arrangerade ett seminarium för högsko-
lestuderande om populärkultur i Sverige på 
Uleåborgs universitet. Svensklärare erbjöds 
fortbildning om programmet NATURligtvis 
vid Uleåborgs universitet. 

Bergman 100-jubileumsåret till ära erbjöd 
Svenska nu en visning av filmen Smultron-
stället i kulturhuset Valve i Uleåborg. Före 
filmen erbjöds lärare en filmfika, där de fick 
höra mer om Svenska nu:s lärarhandledning 
till Smultronstället och hur de kan behandla 
filmen i sin undervisning. 

Svenska nu och Business Sweden arrangerade 
ett frukostseminarium om Uleåborgs nordis-
ka profilering samt om näringslivssamarbetet 
mellan Uleåborg och Luleå. 

Svenska nu deltog även i ambassadör Anders 
Ahnlids besök i Villmanstrand den 16 maj. I 
programmet ingick en föreläsning av ambassa-
dör Anders Ahnlid, uppträdanden med estrad-
poet Solja Krapu och en träff med Svenska 
Klubben i Villmanstrand. Projektchef Mikael 
Hiltunen höll ett anförande om svenska språ-
kets betydelse i Finland för stadens ledning 
under kvällsmottagningen.
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Henrik Skarevik föreläser

Barnevenemanget avslutades med saftkalas 

Barnevenemang på Sveriges ambassad

Nätverket Svenska nu erbjöd finskspråkiga 
skolklasser i åk 6 en unik möjlighet att be-
söka Sveriges ambassad i Helsingfors. Barne-
venemanget arrangerades för första gången 
den 17 maj och satsningen upprepades som 
ett tvådagarsevenemang den 26-27 sep-
tember. Eleverna fick bekanta sig med den 
svenska tiden i Finland utgående från Mauri 
Kunnas bok ”Hundarnas historiebok – Fin-
land en del av Sverige”. Henrik Skarevik, 
som hade planerat barnevenemanget, tog 
ansvar för en grupp i bankettsalen, medan 
studeranden Linda Boström och Simona Sa-
vin-Gardberg tog ansvar för en annan grupp 
i musikrummet.

Besöket inleddes med att eleverna under en 
föreläsning fick ta del av roliga anekdoter om 
svenska kungar och svenska tiden i Finland. 
Efter föreläsningarna fick eleverna gå en tips-
promenad runt ambassaden och använda sig 
av Kunnas bok och ambassadens konstverk 

för att svara på frågor om Finlands svens-
ka historia. Avslutningsvis bjöd ambassaden 
barnen på saftservering. Sammanlagt deltog 
280 elever och lärare i barnevenemangen i 
maj och september på Sveriges ambassad.
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Europeiska språkdagen på Hanaholmen
Europeiska språkdagens huvudevenemang 
i Finland arrangerades fredagen den 28 
september på Hanaholmen. Programhel-
heten bestod av en språkdagsmarknad och 
workshops för sjätteklassister och två semi-
narier för en vuxen publik. Sammanlagt del-
tog 230 elever och lärare, 36 utställare och 
56 seminariedeltagare. Evenemanget arrang-
erades i samarbete med Europeiska kommis-
sionens Finlands kontor och Språklärarför-
bundet SUKOL. Svenska nu producerade en 
video från språkdagen.

Under språkdagsmarknaden fick eleverna 
besöka olika stationer i grupper på fem per-
soner. Varje elev fick ett språkdagspass, som 
de samlade märken till när de besökt en sta-
tion. Utställarna hade tänkt ut uppgifter som 
eleverna fick utföra vid respektive station. 
Vid Svenska nu:s bord fick eleverna bekan-
ta sig med programmet NATURligtvis – ute 
på svenska. De övriga utställarna var Franska 
institutet, Finsk-ryska skolan, Nordisk kul-
turkontakt, Pohjola–Norden, Ippo-projektet 
(Japan), Goethe-institutet, Deutsche Schule, 
Letzi-projektet (Kina), Engelska skolan, Ut-
bildningsstyrelsen och Georgiens ambassad.

Parallellt med språkdagsmarknaden pågick 
workshops med Svenska nu:s artister Henrik 
Skarevik och Petra Bergström. Avslutningsvis 
bjöd Svenska nu på mellanmål och elever-
na fick en kasse med prylar från Europeiska 
kommissionen.

I samband med Europeiska språkdagens 
huvudevenemang arrangerades också två 
seminarier för en vuxen publik. Rubriken 
för det första seminariet var ”Det svenska i 
Finland och finska i Sverige” och det öppna-
des med en hälsning av ambassadör Anders 
Ahnlid. Historiker Christer Kuvaja arbetar 
som forskningschef vid Svenska litteratur-
sällskapet i Finland och han redogjorde för 
tiden då Finland var en integrerad del av det 

Journalist och författare Victoria Rixer

Paneldebatt om modersmål och identitet
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svenska riket. Laura Kolbe är professor vid 
Helsingfors universitet och hon talade om 
svenska tidens betydelse för det finländska 
nationsbygget. Journalist Victoria Rixers an-
förande tog avstamp i hennes debutroman 
”Kriget, pappa”, som handlar om hur hen-
nes pappas minnen och erfarenheter påver-
kat henne.  

Det andra seminariet hade rubriken ”I mi-
noritet med stolthet” och behandlade mino-
ritetskulturer och modersmålets betydelse 
för den egna identiteten. Politices magister 
Mia Haglund fungerade som moderator för 
seminariet. Inledningsvis berättade Dimitri 
Theslund från Fintiko Romano Forum att 
den romska kulturen baserar sig på respekt 
för medmänniskan, och särskilt för den äld-
re befolkningen. Den romska kulturen kom-
mer till uttryck i klädseln och i det historis-
ka arvet. Sverigefinska ungdomsförbundets 

ordförande Ella Turta utgick i sitt anförande 
från #stoltsverigefinne-kampanjen, som sve-
rigefinska ungdomsföreningen lanserat på 
Instagram. 

I sin inledning om den samiska litteraturen 
och språkets ställning poängterade Helga 
West det motsägelsefulla i att samerna tidiga-
re förbjudits att tala sitt språk, medan det i da-
gens Finland finns ett enormt intresse för den 
samiska kulturen. Ordförande för Finlands 
somaliska förbund Mohamed Ali Jama prisade 
möjligheten att få undervisning i somaliska i 
den finska skolan, vilket är en bidragande or-
sak till att den somaliska kulturen bevaras och 
mår bra i Finland.

Elever vid Svenska nu:s bord 
under språkdagsmarknaden
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Sverigekunskap för högskolestuderande
jobbade med sin berättelse och vilken betydel-
se berättelser har för företag. Jakob Andersson 
arbetar som Influencer och han redogjorde för 
hur han kan påverka andra på sociala medier. 

Efter anförandena fick studerandena fundera 
på frågor till den avslutande paneldebatten 
under ledning av rikssvenska gruppledare. 
I debatten berördes allt från sociala medier 
och hatpost till utmaningar i arbetet och vem 
som är Finlands Ingmar Bergman.

Svenska nu medverkade i Pohjola-Nordens 
ungdomsförbunds informationsdag för hög-
skolestuderande ”Alternativ Norden” den 12 
november på Hanaholmen. Temat för infor-
mationsdagen var arbets- och studiemöjlighe-
terna i Norden. Radiopratare Erkki Kuronen 
uppträdde med kulturprogram.

År 2018 införde Svenska nu ett regionalt 
evenemang för högskolestuderande på vå-
ren, utöver den årliga informationsdagen om 
Sverige på Hanaholmen på hösten. Det väl-
besökta högskoleseminariet arrangerades i 
samband med Sverigedagarna den 26 april på 
Uleåborgs universitet, och det handlade om 
populärkultur i Sverige. Radioprogramleda-
re Erkki Kuronen levererade en uppskattad 
presentation om varför Eurovisionen är så 
svensk. Därefter berättade modeskribent Su-
sanna Strömquist om vad som karaktäriserar 
svenskt mode idag.  Avslutningsvis framförde 
rapartist Tom Piha sina personliga reflektioner 
om svensk hip hop, varefter han framförde en 
låt. Ordförande för Sverigekontakt i Finland 
Camilla Kåla fungerade som moderator.

Sverigepaketet - informationsdagen om Sveri-
ge för högskolestuderande arrangerades den 
6 november på Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland. Informationsdagen ar-
rangerades för trettonde gången i samarbete 
med Riksföreningen Sverigekontakt, Sveriges 
Ambassad i Finland och språkcentren vid hög-
skolorna i huvudstadsområdet. Anförandena 
och debatten filmades in och videorna görs 
tillgängliga för övriga högskolor i landet på 
Svenska nu:s läromaterialssida.

Temat för årets Sverigepaket var ”Hur skapa 
en god berättelse inom film, marknadsföring 
och kommunikation?”.  I sin hälsning beskrev 
ambassadråd för kommunikation och kultur 
vid Sveriges ambassad i Helsingfors Jenny 
Kanerva hur de vid ambassaden jobbar dag-
ligen med att föra fram berättelsen om Sve-
rige. Med hänvisningar till Ingmar Bergmans 
verk berättade professor i filmvetenskap vid 
Stockholms universitet Maaret Koskinen hur 
man skapar en berättelse inom filmkonsten.

Tidigare språkrör för Miljöpartiet och nu-
varande direktör för Miltton Purpose Maria 
Wetterstrand gav en inblick i hur Miljöpartiet 

Jakob Andersson, Maaret Koskinen 
och Maria Wetterstrand debatterar

Grupparbete under Sverigepaketet
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Dream Academy Norden var ett framgångs-
rikt projekt som integrerade musikskapande 
med grannspråksundervisning. Musikprojek-
tet som byggde på en idé av musikerna Jimmy 
Westerlund och Fredrik Furu pågick under 
åren 2015–2018 och finansierades med medel 
från Nordplus. Under ledning av professionel-
la musiker fick elever från Finland, Sverige och 
Norge skapa egna låttexter och egna låtar, 
bearbeta sina låtidéer och framföra dem. Ar-
betsspråket var svenska. Därmed erbjöds de 
finska eleverna ett autentiskt tillfälle att an-
vända sig av sina språkkunskaper samt stärka 
sin språkliga självkänsla.  Kontakten med de 
nordiska eleverna förbättrade finländarnas 
uppfattning om sig själva som språkanvändare. 

Workshopparna genomfördes under läsåren 
2015-2018 och följande åtta skolor medver-
kade: Puolalanmäen lukio (Åbo), Vaskivuoren 
lukio (Vanda), Kaustisen musiikkilukio (Kaust-
by), Ålands musikinstitut (Mariehamn), Savon-
linnan taidelukio (Nyslott), Nordahl Grieg vi-
deregående skole (Bergen), Academy of Music 

and Business AMB (Tingsryd) och Gymnasie-
skolan Spyken (Lund).

Dream Academy Norden avslutades varje läs-
år med slutkonserter, i Mariehamn i maj 2016 
och på Hanaholmen i maj 2017 och april 2018. 
Hela projektet avslutades med en lärarkon-
ferens den 13 april 2018 på Hanaholmen. På 
avslutningskonferensen fick lärarna som med-
verkat i projektet under åren 2015-2018 sam-
manfatta sina pedagogiskt underbyggda slut-
satser om projektets betydelse för elevernas 
språkkunskaper och för skolornas internatio-
naliseringsfostran, verksamhetskultur och äm-
nesöverskridande undervisning. I programmet 
ingick också uppskattade expertföreläsningar 
om hur musik och språkinlärning hänger ihop.

Lärarnas och elevernas intryck från projektet 
under åren 2015-2018 sammanställdes i skrif-
ten ”Dream Academy Norden 2015-2018 
- Erfarenheter och slutsatser om projektets 

Dream Academy Norden-konsert
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betydelse för undervisning och internationa-
liseringsfostran”. Texterna ger en god inblick 
i hur lärarna upplevde projektet och hur det 
knöts samman med annan undervisning. Ur 
lärarnas vittnesmål framgår också att projek-
tet ofta gett en nordisk prägel till hela skolans 
verksamhet och att de finskspråkiga eleverna 
verkade bli mera motiverade att läsa svens-
ka. I elevkommentarerna kan man läsa att de 
medverkande eleverna fått minnen för livet.

Dream Academy Norden-projektet var före-
mål för en större teveproduktion i Finland, som 
visades som en dokumentärserie på webben 
och en timmeslång tevedokumentär i YLE hös-
ten 2017. Svenska nu fick tillgång till dokumen-
tärens videomaterial och producerade med 
materialet egna marknadsföringsvideon för 
projektets websida danorden.fi. Projektet pre-
senterades också för allmänheten den 23 mars 
under Nordens dag i Kampens köpcentrum.

Hösten 2018 inleddes förberedelserna för 
ett nytt samnordiskt musikprojekt Nordiska 

Paneldebatt under lärarkonferensen

Gruppbild av medverkande i Dream Academy 
Norden läsåret 2017-2018

Band. Lärare från Vaskivuoren lukio (Vanda), 
Puolalanmäen lukio (Åbo), gymnasieskolan 
Spyken (Lund) och Edvard Munch videregåen-
de skole (Oslo) samlades för ett förberedande 
möte den 10-11 november på Hanaholmen. 
Det förberedande mötet utmynnade i förslag 
som ingår i planen för det nya projektet.
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24

År 2018 medverkade Svenska nu i Pohjo-
la-Nordens sommarkurser för gymnasieele-
ver. Kurserna arrangerades den 30 juli – 8 au-
gusti på Framnäs folkhögskola i Piteå samt på 
Åland. Under intensivkursen hade deltagarna 
möjlighet att förbättra sina muntliga kunska-
per i svenska, träffa svenskspråkiga ungdomar, 
bekanta sig med svensk kultur och på så vis 
stärka sin nordiska identitet.  

Svenska nu bidrog till kursernas program 
genom att erbjuda Björn Ekstrands chok-
ladworkshop på Åland samt Jesse P:s 
rapworkshop och konsert i Piteå. Sammanlagt 
deltog 30 gymnasieelever och 2 lärare i kur-
sen på Åland samt 47 elever och 2 lärare i 
kursen i Piteå.

Låna en nordbo
Svenska nu samarbetar med Nordisk kultur-
kontakt för att erbjuda nordiska gäster till 
finska skolor. Nordbon berättar om sitt land 
och sin kultur antingen på svenska, norska 
eller danska. Talaren koncentrerar sig på att 
utrycka sig klart och tydligt så att alla ska 
förstå. Nordisk kulturkontakt koordinerar 
besöken, som passar bra in på kursen som 
behandlar Norden. 

År 2018 fick sammanlagt 34 skolor och 2900 
elever runt om i Finland besök av sex olika 
nordiska gäster inom ramen för programmet 
Låna en nordbo. Personerna som genomförde 
besöken var Laurits Møller (Danmark), Kris-
tinn Sigurdsson (Island), Áslaug Hersteinsdót-
tir Hölttä (Island), Therese Dahl (Norge), Jens 
Ilsøe Sjöblom (Danmark) och Per Skjæveland 
(Norge).

Deltagare i sommarkursen i Piteå
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Utställningar
Svenska nu har erbjudit skolorna möjligheten 
att boka flyttbara utställningar med tillhöran-
de läromaterial. 

Utställningen Nordiska landskap består av na-
turfotografier av fotografen Kirsi MacKenzie. 
Fotografierna är tagna på MacKenzies resor 
runtom Norden och de har vatten som tema. 
Till utställningen erbjuds ett omfattande digi-
talt läromaterial på hemsidan med två olika 
svårighetsgrader (lättläst och avancerad). Ut-
ställningen bokades under året till två skolor i 
Tammerfors och Kuopio.  På dessa skolor sågs 
utställningen av 1440 elever. 

Affischutställningen ”Svenskt i Finland: Bilder-
na berättar – så har svenskbygden förändrats” 
presenterar den samhälleliga utvecklingen på 
utvalda orter i bild och text. Fokuset ligger på 
ändringar i näringsliv, demografi, landskap och 
språkförhållanden, och utställningens innehåll 
är ämnesövergripande. År 2017 skickades 

utställningen till Kuopio där den sågs av 200 
elever. 

Svenska tiden i Finland berättar om Finland 
under den tid som landet utgjorde den öst-
ra delen av det svenska riket. Till utställningen 
hör ett läromaterial som passar för historie- 
och språkundervisningen samt informations-
sökning. År 2018 bokades inte utställningen.

Stockholmsorientering
År 2018 var Svenska nu:s Stockholmsori-
entering oerhört populär. Sammanlagt 236 
elever och 26 lärare från 13 skolor oriente-
rade sig runt i Stockholm. Skolgrupperna kom 
från huvudstadsregionen, Savolax, Birkaland, 
Egentliga Finland, Norra Österbotten och 
Mellersta Finland samt den spanska solkusten 
(Aurinkorannikon suomalainen koulu - Co-
legio Finlandés). Stockholmsorienteringen är 
en pedagogisk orientering som uppmuntrar 
finska elever att bekanta sig med konsten i 
tunnelbanan. I orienteringen ingår att eleverna 
gör uppgifter och lägger in foton på Instagram 
med @svenskanu #svenskanu #svenskanu-
stockholm

Nordiska landskap

Elever från Kaitaan lukio 
genomförde Stockholmsorienteringen
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Samhällelig verksamhet
venska nu:s verksamhet fungerar inte i 
ett tomrum. Det politiska beslutsfattan-
det och samhällsklimatet som återspeg-

las i föräldrarnas attityder påverkar också 
vardagen i skolan. Därför gör Svenska nu en 
insats för att påverka attityderna och besluts-
fattandet i en för svenskan positiv riktning. 

En fråga har dominerat Svenska nu:s påver-
kansarbete de senaste åren – regeringens 
försök med det andra inhemska språket, som 
slutligen efter många vändningar inte blev av. 
Svenska nu yttrade sig, skickade ut material 
och ordnade regionala tillställningar om språk-
försöket. Det var viktigt att nätverket kunde 
erbjuda föräldrarna, rektorerna, tjänstemän-
nen och politikerna argument för svenskan när 
språkförsöket befann sig i ett kritiskt skede.   

År 2018 fick Svenska nu delta i det officiel-
la programmet under Finlandsarenan med en 
diskussion tillsammans med SLS. Genom dis-
kussionen och den aktiva tältnärvaron bidrog 
Svenska nu till att svenska språket hördes och 
debatterades under evenemanget.

Dialogen med arbetsmarknadsorganisationer-
na har varit ett viktigt tyngdpunktsområde i 
påverkansarbetet, som inleddes med enskil-
da samtal med arbetsmarknadsledare. Denna 
process utmynnade i två arbetsmarknadssemi-
narier: i december 2017 och oktober 2018 på 
Hanaholmen. I arbetsmarknadssamtalen har 
Svenska nu poängterat att det ligger i såväl ar-
betstagarnas som arbetsgivarnas intresse att 
finländarnas kunskaper i svenska blir bättre.

Regeringens språkförsök
Regeringen Sipilä beredde ett försök med det 
andra inhemska språket, som gick ut på att 2200 
elever skulle få läsa något annat språk än det an-
dra inhemska språket i grundskolan fr.o.m. hös-
ten 2018. Riksdagen godkände försökslagstift-
ningen i december 2017 och våren 2018 kunde 
kommuner anmäla sig med i försöket. Intresset 
för språkförsöket bland kommunerna visade sig 
vara svalt. Slutligen anmälde bara 5 kommuner 
sig till språkförsöket med ambitionen att erbjuda 
möjligheten till 452 elever. När dessa kommu-
ner (Nyslott, Rovaniemi, Pieksämäki, Ylöjärvi och 
Jämsä) till syvende och sist bad om bindande an-
mälningar från föräldrarna, var intresset så svalt 
att kommunerna en efter en drog sig ur försöket. 

Svenska nu har bevakat regeringens språkför-
sök under hela processens gång. Nätverket 
skickade brev till kommuner och alla partidi-
strikt inför kommunalvalet år 2017, gjorde ett 
utlåtande om undervisnings- och kulturminis-
teriets förslag till proposition om språkförsö-
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ket samt deltog i kulturutskottets hörande i 
riksdagen med ett skriftligt utlåtande och ett 
muntligt anförande. 

Under implementeringsfasen av språkförsö-
ket skickade Svenska nu en elektronisk och 
tryckt broschyr till föräldraföreningar, rekto-
rer och bildningsdirektörer i Kuopio, Björne-
borg, Imatra, Villmanstrand, Pirkkala, Nyslott, 
Jämsä, Kaustby, Rovaniemi, Pieksämäki, och 
Ylöjärvi. I broschyren ingick motiveringar var-
för det är bra att barnen läser svenska i skolan 
samt en påminnelse om att alla elever har rätt 
att få undervisning i det andra inhemska språ-
ket – oberoende av språkförsök. 

Hösten 2018 tog Svenska nu fram ett material 
med förslag till partierna inför riksdagsvalet 
2019. I materialet noterar Svenska nu att tidi-
gareläggningen av undervisningen i medellång 
svenska (B1-svenska) till årskurs 6 varit peda-
gogiskt motiverad, men nätverket betonar det 
problematiska i att årskurserna 7-9 gått miste 
om två årsveckotimmar svenskundervisning i 
samband med reformen. Det man vann med 
tidigareläggningen förlorade man i avbruten 
språkstig. Inför riksdagsvalet föreslår Svenska 
nu följaktligen att man lägger till två årsvecko-
timmar svenskundervisning i timfördelningen 
för årskurs 7–9

Finlandsarenan i Björneborg
Svenska nu samarbetade även år 2018 med 
Nordiska Ministerrådet, Nordiska Institutio-
nen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljö-
området (NIVA), Nordens välfärdscenter och 
Pohjola-Norden kring en gemensam nordisk 
paviljong på medborgartorget under Finland-
sarenan i Björneborg. Onsdagen den 18 juli 
var Svenska nu värd för paviljongen. För att 
locka folk till vår paviljong och marknadsföra 
våra diskussioner erbjöd vi förbipasserande en 
uppfriskande manuell språkdusch och en sol-
fjäder med mingelfraser på svenska och finska. 

På eftermiddagen ordnade Svenska nu jippot 
”Fika på svenska” i samarbete med Marthaför-
bunden.. Konceptet under fikan var att lära 
ut enkla fraser på svenska som en vardagsfär-
dighet med hjälp av ett flygplad. Som fikavär-
dar medverkade verksamhetsledarna Annika 
Jansson (Marthaförbundet) och Marianne 
Heikkilä (Marttaliitto). Även Svenska nu:s de-
legationsmedlem Kaj Kunnas genomförde li-
vesändningar och underhöll förbipasserande 
under fika-tillställningen.

Svenska nu och Svenska litteratursällskapet 
i Finland arrangerade en officiell Suomiare-
na-diskussion Kouluruotsin kahdet kasvot 
– Två sidor av skolsvenskan torsdagen den 
19 juli på stadshusets innergård i Björne-
borg. Syftet med diskussionen var att visa 
att språkbadsverksamheten och regeringens 
språkförsök är två delvis motsatta utveck-
lingsspår i debatten om skolsvenskan. Som 

Svenska nu erbjöd språkduschar under Finlandsarenan
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talare medverkade professor vid Åbo Akade-
mi Siv Björklund, universitetsforskare vid Jy-
väskylä universitet Taina Saarinen, Tohmajärvi 
kommuns bildningsdirektör Matias Valoaho 
och Hanaholmens koordinator Jessica San-
tala. Frilansjournalist Kaj Kunnas fungerade 
som moderator. Debatten streamades för 
allmänheten.

Fika på svenska med Marianne Heikkilä

Skolsvenskan debatterades under 
Svenska nu:s och SLS seminarium

Arbetsmarknadsseminarium
Svenska nu arrangerade arbetsmarknadsse-
minariet ”Kunskapsarbete och en föränderlig 
arbetsmarknad” den 12 oktober på Hanahol-
men. Syftet med seminariet var att belysa hur 
digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i 
Finland och Sverige. Ledande sakkunnig vid In-
genjörsförbundet Jenni Karjalainen fungerade 
som moderator. 

I sina öppningsord lyfte Hanaholmens VD 
Gunvor Kronman fram behovet av mera 
svenskundervisning i andra stadiets yrkesut-
bildning. Föreningen Konstsamfundet rf:s VD 
Stefan Björkman framförde en hälsning där 
han reflekterade över hur smärtfritt samar-
betet mellan finländare och svenskar är i nä-
ringslivet. Vicerektor vid Göteborgs univer-
sitet Fredrika Lagergren Wahlin föreläste via 

Skype om vilka arbeten som försvinner när 
arbetslivet digitaliseras. 

I den därpå följande paneldebatten debattera-
des kunskapsarbete, atypiskt arbete och livs-
långt lärande. I panelen medverkade direktör 
Riikka Heikinheimo från Näringslivets centra-
lorganisation EK, chef för näringslivsärenden 
Susanna Kallama från Företagarna i Finland, 
innovationsdirektör Sohrab Kazemahvazi från 
Stora Enso och ordförande Antti Palola från 
STTK rf.

Seminariet fortsatte med en genomgång av hur 
yrkesutbildningen i Sverige och Finland är rus-
tad för framtidens arbetsliv. Verksamhetschef 
Christer Bergqvist vid Myndigheten för yrkes-
högskolan i Sverige och överdirektör Mika Tam-
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milehto vid undervisnings- och kulturministe-
riet i Finland belyste temat med presentationer.

Avslutningsvis fick en panel bestående av ord-
förande för Centralorganisationen för högut-
bildade i Finland AKAVA Sture Fjäder, chef för 
utbildnings- och sysselsättningsärenden vid 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
FFC Mikko Heinikoski, partner för företaget 
Nordic Interim Charlotta Kvarnström och 
utbildningspolitisk expert vid Svenskt Nä-
ringsliv Helen Rönnholm debattera yrkesut-
bildningen, könssegregeringen och språkkun-
skapernas betydelse på arbetsmarknaden.

Påverkansarbete i regionerna
Nätverket Svenska nu och Kansalliskielet rf ar-
rangerade ett Metropolforum om det svenska 
språket den 15 februari på Hanaholmen. I sitt 
tvåspråkiga öppningsanförande presenterade 
Hanaholmens VD Gunvor Kronman Svenska 
nu:s verksamhet. Hon kommenterade ock-
så regeringens språkförsök och lyfte fram 
flerspråkigheten inom metropolområdet. Un-
dervisningsråd Armi Mikkola inledde om ut-
vecklingen av svenskundervisningen i Finland, 
och lyfte fram tidigareläggningen av svenskun-
dervisningen samt behovet av fortbildning 
för klasslärare. Ordförande för Norsk-Finska 
Handelsföreningen rf Klas Blomqvist levere-
rade ett intressant resonemang om företa-
gens möjligheter på den nordiska marknaden. 
Ordförande för Helsingin Seudun Rehtorit rf 
Sari Hakola framförde en hälsning.

Metropolforumet om svenska språket avsluta-
des med en svenskspråkig paneldebatt mellan 
stadsstyrelseordförande i Vanda, riksdagsleda-

mot Sari Multala (Saml), stadsstyrelseordfö-
rande i Grankulla, riksdagsledamot Veronica 
Rehn-Kivi (Sfp) och medlem i landskapsstyrel-
sen, stadsforskare Kaarin Taipale (Sdp). Under 
debatten behandlades språkklimatet i Finland, 
tidigareläggningen av svenskan, språkbadsverk-
samheten, samlokalisering av skolor och svens-
ka språkets betydelse i huvudstadsregionen.

Svenska nu och Business Sweden arrangerade 
ett frukostseminarium om Uleåborgs nordiska 
profilering samt näringslivssamarbetet mellan 
Uleåborg och Luleå i samband med Sverige-
dagarna den 27 april. Inledningsvis berättade 
ambassadör Anders Ahnlid om aktuella saker i 
samarbetet mellan Sverige och Finland. Han re-
dogjorde bl.a. för försvarssamarbetet och den 
bilaterala skogsforskningen. Därefter diskute-
rade Senior Advisor Jukka Olli från Business 
Oulu och Global Business Developer Erik Ha-
genrud från Business Sweden om det ekono-
miska samarbetet mellan Luleå och Uleåborg. 

Debatt under arbetsmarknadsseminariet

Fredrika Lagergren Wahlin föreläste via Skype
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Frukostseminariet avslutades med en diskus-
sion på svenska mellan stadsstyrelseordföran-
de Kyösti Oikarinen (Cent) och bildnings- och 
kulturnämndens ordförande Satu Haapanen 
(Gröna) om Uleåborgs nordiska varumärke. 
Diskussionen tog avstamp i Uleåborgs strate-
gi från år 2013, där staden profilerar sig som 
norra Skandinaviens huvudstad.

Inom ramen för påverkansarbetet medver-
kade Svenska nu och Hanaholmen i arrang-
emangen kring konferensen ”Norden – en 
europeisk tillväxtregion” den 4-5 juni på Ha-
naholmen. Nordkalottens gränstjänst vad hu-
vudarrangör för konferensen som fokuserade 
på gränshinderarbetet och betydelsen av det 
regionala samarbetet i Europa.

Flerspråkighet och vänortssamarbetet var 
temat för Svenska nu:s lunchseminarium 
för lokala beslutsfattare den 13 november 
i Hotel Santa Claus i Rovaniemi. Inlednings-
vis berättade projektchef Tuula Ajanki om 
den nordiska marknadens näringspolitiska 
betydelse för finländska företag, varefter 
professor Monica Tennberg inledde om det 
flerspråkiga och mångkulturella Barents-
området. Evenemanget avslutades med en 
diskussion om vart Rovaniemi stads inter-
nationella samverkan riktar sig. Ämnet de-
batteras av stadsstyrelseordförande Liisa 
Ansala (Cent), stadsfullmäktigeordförande 

Heikki Autto (Saml) och riksdagsledamot 
Johanna Ojala-Niemelä (Sdp).

Styrgrupp och delegation
Nätverket Svenska nu har en styrgrupp som 
består av relevanta parter för nätverket. Styr-
gruppen fastställer nätverkets mål, budget, verk-
samhetsplan och styrdokument. Styrgrupps-
medlemmarna bidrar med sin expertis och idkar 
kritisk översyn över projektets verkställighet. 

År 2018 sammanträdde styrgruppen till sex 

Tuula Ajanki föreläste i Rovaniemi

Paneldebatt under Metropolforumet på Hanaholmen

möten och en strategiworkshop. Styrgrup-
pens medlemsorganisationer gavs en möj-
lighet att namnge en ersättare för ordinarie 
styrgruppsmedlemmar

Nätverket koordineras av Hanaholmen – kul-
turcentrum för Sverige och Finland. Under 
verksamhetsåret har det operativa teamet 
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Svenska nu-nätverkets  
styrgrupp år 2018 

• Gunvor Kronman, Hanaholmens VD; ordförande
• Jan Nyberg, ambassadråd för kommunikation  
 och kultur vid Sveriges ambassad (-01.08.2018)
• Jenny Kanerva, ambassadråd för kommunikation  
 och kultur vid Sveriges ambassad (01.08.2018-)
• Pär Stenbäck, minister
• Berndt-Johan Lindström,utbildnings- 
 ombudsman vid Svenska Kulturfonden
• Johan Aura,  
 kanslichef vid Svenska Folkskolans Vänner
• Erik Rosenlew, ordförande för  
 Svenska Kulturfonden i Björneborg
• Armi Mikkola, undervisningsråd vid  
 undervisnings- och kulturministeriet
• Terhi Seinä, undervisningsråd vid  
 Utbildningsstyrelsen
• Yvonne Nummela, undervisningsråd vid  
 Utbildningsstyrelsen
• Satu Pessi,  
 ordförande för Svensklärarna i Finland rf
• Kari Jukarainen,  
 Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf
• Paula Rossi, professor vid Uleåborgs universitet
• Monika Wirkkala, enhetschef vid Svenska institutet

mera svenskundervisning i årskurserna 7-9. 
Sedan följde en paneldebatt om svenskan i 
Finland år 2018, och som debattörer märktes 
rektor och VD för Saimaan ammattikorkea-
koulu Anneli Pirttilä, journalist Paula Salovaara 
och författare Juha Itkonen. 

Projektchef Mikael Hiltunen redogjorde där-
efter för resultaten från den externa utvärde-
ringen om Svenska nu:s verksamhet och strate-
giska linjedragningar som gjorts med anledning 
av utvärderingen. Våren 2018 avslutades det 
treåriga Dream Academy Norden-projektet 
och en av workshopledarna Fredrik Furu sam-
manfattade lärdomar från projektet. Estradpo-
et Solja Krapu fungerade som moderator för 
delegationsmötet och hon avslutade tillställ-
ningen med diktläsning.

bestått av en projektledare och fem anställda. 
Svenska nu-teamet sammanträdde till 15 pro-
tokollförda möten och höll tre planeringsdagar.

Svenska nu har en delegation som består av ord-
förande, två viceordförande och 60 medlemmar. 
Tidigare statsminister Paavo Lipponen är dele-
gationsordförande och nätverkets beskyddare. 
Delegationsmedlemmarna är engagerade inom 
näringslivet, samhällsfrågor och utbildningsvärl-
den i Finland och i Sverige. Styrgruppens och 
delegationens mandat och uppgifter regleras i 
ett styrdokument för Svenska nu.

Svenska nu:s årliga delegationsmöte hölls den 
11 juni 2018 på Hanaholmen. I sitt öppningstal 
kommenterade delegationsordförande Paavo 
Lipponen det misslyckade försöket med det 
andra inhemska språket och han efterlyste 

Paneldebatt under delegationsmötet

Mikael Hiltunen berättade om den 
externa utvärderingens resultat
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31.  Lonka Kirsti, professor, Helsingfors universitet
32.  Lumio Markku, stadsdirektör, Kauhava
33.  Majander-Reenpää Leena,  
   sakkunnig inom bokbranschen
34.  Multala Sari, riksdagsledamot, Samlingspartiet
35.  Myllyvirta Jyrki, tidigare stadsdirektör, Lahtis
36.  Niemi Kaius,  
   ansvarig chefredaktör, Helsingin Sanomat
37.  Niemi-Laine Päivi, ordförande, Förbundet för  
   den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
38.  Palola Antti, ordförande,  
   Tjänstemannacentralorganisationen STTK
39.  Penttilä Risto E. J.,  
   verkställande direktör, Amcham Finland
40.  Pirttilä Anneli,  
   rektor, Saimaan ammattikorkeakoulu
41.  Qvintus Dimitri, kommunikationsansvarig,  
   Socialdemokratiska riksdagsgruppen
42.  Rankka Maria, verkställande direktör,  
   Stockholms handelskammare
43.  Rantala-Korhonen Piia, direktör, Uleåborgs stad
44.  Rantanen Juha, bergsråd
45.  Ralph Bo, professor, Göteborgs universitet,  
   ledamot i Svenska Akademien
46.  Razmyar Nasima, Helsingfors biträdande  
   borgmästare för kultur- och fritidssektorn
47.  Rembe Annika, generaldirektör, Svenska institutet
48.  Rämö Eero, konsult, Tekir Ab
49.  Salo Aija,  
   överinspektör hos diskrimineringsombudsmannen
50.  Salovaara Paula, journalist
51.  Sasi Kimmo, direktionsordförande, Hanaholmen
52.  Sauri Pekka, Senior Advisor, Executive Education  
   vid Aalto universitet
53.  Selin Ann, ordförande, servicefacket PAM
54.  Siimes Suvi-Anne, verkställande direktör,  
   Arbetspensionsförsäkrarna TELA
55.  Stenbäck Pär, minister
56.  Talonpoika Liisa,  
   ambassadör, Finlands ambassad i Stockholm
57.  Tervo Jari, författare
58.  Torstila Pertti,  
   ambassadör, ordförande för Finlands Röda Kors
59.  Wallenius Mats, fonddirektör,  
   Kulturfonden för Sverige och Finland
60.  Vapaavuori Jan, Helsingfors borgmästare
61.  Viitanen Antti, verkställande direktör,  
   Novartis Finland Ab
62.  Virolainen Anne-Mari, utrikeshandels- och  
   biståndsminister, Samlingspartiet

1.  Lipponen Paavo,  
   ordförande för och beskyddare av Svenska nu
2.  Ikäheimo Johanna, styrelseordförande, Lappset  
   Group Oy, vice ordförande för Svenska nu
3.  Palviainen Åsa, professor, Jyväskylä universitet,  
   vice ordförande för Svenska nu
4.  Ahnlid Anders,  
   ambassadör, Sveriges ambassad i Helsingfors
5.  Ekengren Andreas, chef, Nordisk-baltiska  
   gruppen, Utrikesdepartementet
6.  Enestam Jan-Erik, vice ordförande, Kulturfonden  
   för Sverige och Finland
7.  Feldt-Ranta Maarit, riksdagsledamot,  
   Finlands Socialdemokratiska Parti
8.  Gestrin Christina, fullmäktigegruppens  
   ordförande i Esbo, Svenska Folkpartiet
9.  Harkoma Sisko, medlem i  
   studentexamensnämnden, svensklärare emerita
10.  Heinonen, Olli-Pekka, generaldirektör,  
   Utbildningsstyrelsen
11.  Helle Minna,  
   arbetsmarknadsdirektör, Teknologiindustrin
12.  Häkämies Jyri,  
   verkställande direktör, Finlands näringsliv
13.  Ihalainen Karin,  
   rektor, Svenska skolan i Lahtis
14.  Itkonen Juha, författare
15.  Järventaus Jussi, jur.lic.
16.  Kellgren Ola, direktör, Nordisk Kulturkontakt
17.  Keskinen Juha, ledarskribent, Iltalehti
18.  Kiukas Vertti, generalsekreterare, Soste r.f.
19.  Kola Jukka, rektor, Helsingfors universitet
20.  Koivisto Timo, stadsdirektör, Jyväskylä
21.  Koivunen Anu, professor, Stockholms universitet
22.  Korjus Tapio,  
   vicerektor, Olympic training center Kuortane
23.  Krohn Irina,  
   verkställande direktör, Finlands filmstiftelse
24.  Kulmuni Katri,  
   riksdagsledamot, Centerpartiet i Finland
25.  Kumpula-Natri Miapetra, EU-parlamentariker,  
   Finlands Socialdemokratiska Parti
26.  Kunnas Kaj, frilansjournalist
27.  Lehikoinen Petri,  
   undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
28.  Lehto-Häggroth Elina,  
   biträdande stadsdirektör, Vanda
29.  Levola-Lyytinen Johanna,  
   rektor, Turun lyseon lukio
30.  Liksom Rosa, konstnär och författare
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Svenska nu synliggör sin verksamhet direkt 
via e-postutskick och hemsidan samt i soci-
ala medier. Den moderniserade webbsidan är 
mera användarvänlig och mera visuellt tillta-
lande. Användarna har också hittat till nätver-
kets läromaterialssida.  

Nätverket har utarbetat en strategi för so-
ciala medier. Strategin ger riktlinjer för vad 
Svenska nu vill uppnå med verksamheten i so-
ciala medier, vem man vill nå, vilka kanaler man 
använder och med hurudant innehåll. Vidare 
ger strategin svar på när och hur ofta Svenska 
nu kommunicerar på sociala media och vem 
som producerar innehållet samt administre-
rar kanalerna.

Svenska nu-nätverkets främsta målgrupp i so-
ciala medier är svensklärare i hela landet. De 
ska få syn på nätverkets program, inspireras 
av pedagogiska tips och nyheter från Sveri-
ge samt informeras om språkdebatten i Fin-
land. Svenska nu vill också nå språkpolitiskt 

Mediesynlighet

intresserade personer, journalister, blivande 
svensklärare och i viss mån elever. En priori-
terad målgrupp är blivande och nyexaminera-
de svensklärare. De ska känna till nätverkets 
program när de inleder sin karriär som lärare.

Verksamheten genererar också en del för-
tjänad synlighet i medier. Under år 2018 fick 
Svenska nu särskilt mycket uppmärksamhet 
via sin medverkan under Finlandsarenan, bar-
nevenemangen på Sveriges ambassad, arbets-
marknadsseminariet och skolprogrammen.

Svenska nu utvärderar ständigt sin verksam-
het. Elektronisk elev- och lärarfeedback sam-
las in efter varje skolbesök och en utvärde-
ringsblankett skickas till personer som deltagit 
i nätverkets evenemang. År 2018 publicerades 
en extern utvärdering av nätverkets verksam-
het med förbättringsförslag. Utvärderingen 
gav upphov till ett grundligt utvecklingsarbete 
som skärpte nätverkets profil.

Tidningen Itä-Savo hade en stor artikel om 
Nyslott konstgymnasiums medverkan i Dre-
am Academy Norden-projektet den 2 april. I 
artikeln berättades om elevernas konsert på 
skolan och den förestående resan till Bergen. 
YLE:s dokumentär om Dream Academy Nor-
den visades också våren 2018.

Den 15 februari arrangerade Svenska nu och 
Kansalliskielet rf ett ”Metropolforum om 
svenska språket” för lokala beslutsfattare i 
huvudstadsregionen, och evenemanget beva-
kades av Svenska Yle.

Våren 2018 var regeringens språkförsök 
aktuellt i medierna. Projektchef Mikael Hil-

tunen intervjuades av Kommuntorget och 
Svenska nu:s verksamhet lyftes fram när 
Svenska Yle rapporterade om språkdebatten 
i östra Finland.

I maj intervjuades programkoordinator Ilona 
Salonen av Svenska Yle:s nyheter om Bergman 
100-jubileumsåret och Hanaholmens film-
verksamhet.

Svenska nu:s och SLS seminarium ”Två 
sidor av skolsvenskan” den 19 juli under 
Finlandsarenan i Björneborg genererade 
mycket synlighet. Debatten streamades av 
MTV3, Svenska Yle gjorde ett radioinslag 
och Vasabladet och Österbottens tidning 
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publicerade Svensk Presstjänst reportage 
den 20 juli.

Förlaget gjorde ett blogginlägg från Svenska 
nu:s och Sveriges ambassads barnevenemang 
den 17 maj. Då evenemanget upprepades den 
26-27 september var Yle Radio Vega Huvud-
stadsregionen på plats och intervjuade elever, 
lärare och arrangörer. 

Sveriges radios Sisuradio intervjuade projekt-
chef Mikael Hiltunen om Europeiska språkda-
gens huvudevenemang, som arrangerades den 
28 september på Hanaholmen. Ett reportage 
från språkdagen ingick i språklärarnas med-
lemstidning Tempus. Svenska nu producerade 
även en video från evenemanget och publice-
rade den på Youtube.

Arbetsmarknadsseminariet ”Kunskapsarbete 
och en föränderlig arbetsmarknad” arrangera-
des den 12 oktober på Hanaholmen. Semina-
riet bevakades av Svenska Yle, Arbetarbladet 
och servicefacket PAM:s tidning. Hanaholmen 
gjorde också en podcast från evenemanget. 

Sverigepaketet – en informationsdag för 
högskolestuderande arrangerades den 6 no-

vember på Hanaholmen. Svensk presstjänst 
noterade evenemanget som ett Svenska-da-
gen-evenemang. Förhandspuffen publicer-
ades i Hufvudstadsbladet Vasabladet och 
Österbottens Tidning. Även den populära 
bloggaren Jennifer Sandström skrev ett blog-
ginlägg från evenemanget. Svenska nu filma-
de in Sverigepaketets gästanföranden och 
paneldebatten och publicerade videorna på 
Youtube.

I en stor intervju för nyhetsbyrån Svensk 
presstjänst nämnde Sveriges ambassadör 
i Helsingfors Anders Ahnlid ambassadens 
goda samarbete med Nätverket Svenska nu. 
Artikeln publicerades i Vasabladet, Åbo Un-
derrättelser och Österbottens tidning den 
24 november. 

Den 11 december presenterades Svenska 
nu:s samarbete med huvudstadsregionens 
Aktia-stiftelser åren 2019-2021 under en 
presskonferens på G18 i Helsingfors. Press-
konferensen genererade synlighet i Hufvud-
stadsbladet och Yle radio Vega Östnyland. 

Svenska nu:s skolbesök får synlighet i lokala 
tidningar. Tidningen Alueviesti uppmärksam-
made den 21 mars att svensken Markus Sö-
derman besökte Äetsän koulu inom ramen 
för Låna en nordbo-programmet. Vasabladet/
Österbottens tidning var på plats när en 
klass från Länsimetsän koulu i Vasa fick ta 
del av Svenska nu:s naturskoldag den 9 april. 
Forssan lehti gjorde ett stort reportage från 
Micke Björklunds turné i Forssaregionen den 
13 december. 

Nätverket nådde också över nyhetströs-
keln i Sverige när Piteå-tidningen gjorde ett 
reportage om Jesse Piisinens rapworkshop 
under Pohjola-Nordens sommarkurs den 29 
juli – den 8 augusti på Framnäs folkhögsko-
la. Svenska nu:s läromaterial om författaren 
Minna Canth publiceras i samband med jubi-

YLE huvudstadsregionen intervjuade elever 
under barnevenemanget på Sveriges ambassad



Michael Björklunds och Jesse P:s workshop-
par filmades och videorna publicerades på 
hemsidan. 

År 2018 hade Svenska nu:s nätsida 6 707 an-
vändare, som besökte sidan 9 112 gånger. An-
talet sidladdningar uppgick till 53 290. Svenska 
nu:s hemsida och läromaterialsida besöktes 
mest i augusti.

Läromaterialssidan plugganu.fi synlighet öka-
de markant under verksamhetsåret. Samman-
lagt ökade antalet användare med 66 procent, 
besöken med 50 procent och sidvisningarna 
med 32 procent. Vid sidan av ingångssidan, var 
följande sidor populärast under plugganu.fi:s 
Rappa på svenska, de nordiska flaggorna och 
det språkberikande läromaterialet. Alla läro-
material har grupperats enligt målgrupp och 
svårighetsgrad.

Hemsidan
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och den antisvenska retoriken i Finland” 
publicerades i tidskriften Nordicom Informa-
tion 2/2018. Därtill annonserade Svenska nu 
och producerade texter till Svensklärarna i 
Finland tf:s tidning Poppis.

leumsåret år 2019 och detta noterades av bl.a. 
tidningen Demokraatti den 15 mars.

Projektchef Mikael Hiltunens artikel ”Skol-
svenskan – för nordisk samhörighet: skolan 

Översikt över läromaterialssidan

Det omfattande utvecklingsarbetet med 
Svenska nu:s hemsida slutfördes år 2018. För-
sta sidan ger en god överblick och de visuella 
elementen lockar användaren att klicka vida-
re. Paradsidan lever hela tiden, eftersom hu-
vudbannern roterar och nätverkets Facebook 
och Instagram-konton är integrerade med 
den. Numera får publiken en bättre överblick 
av nätverkets programutbud via den nya ka-
lenderfunktionen. Sidan har också blivit mera 
användarvänlig tack vare att den är tillgänglig 
på flera tekniska plattformer.

Hemsidan ger Svenska nu möjlighet att skylta 
med sitt breda programutbud. Det är viktigt 
att lärarna får en uppfattning av vad som sker 
i klassrummet under skolbesöken och därför 
har nätverket börjat producera marknadsfö-
ringsvideor för detta ändamål. Arbetet påbör-
jades år 2018 genom att Petra Bergströms, 

0           10 000     20 000       30 000    40 000         50 000

Antal besök på webbplatsen

Antal sidvisningar under året

Antal användare som gjorde minst 
ett besök på webbplatsen under året 
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Sociala medier
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Antal inlägg 2018

Facebook, Twitter, Instagram och Whatsapp är 
goda verktyg för snabb kommunikation. De 
sociala medierna stöder hemsidan och syftet 
är främst att inspirera och engagera, men även 
informera om programutbudet och om den 
aktuella språkdebatten.

Målsättningen med verksamheten i sociala 
medier är att öka synligheten och medveten-
heten om Svenska nu. Detta sker genom att 
attrahera mera följare och skapa mera växel-
verkan med dem. Personalens arbete och ar-
tisterna bakom programmen har getts mera 
synlighet.

De olika kanalernas innehåll skiljer sig från var-
andra för att nätverket ska nå olika målgrup-
per. Svenska nu når svensklärare via Facebook, 
Instagram, Whatsapp-nyhetsbrev och nätsidan. 
Språkpolitiskt intresserade personer nås via 
Facebook och Twitter. Blivande svensklärare 
och elever nås via Instagram och Whatsapp.

År 2018 ökade antalet personer som gillade 
Svenska nu:s Facebook-sida från 1888 perso-
ner till 2186 personer. De populäraste inläg-
gen behandlade skolsvenskan, skollivet och 
kungafamiljen. Eftersom Facebook ändrade 

sina algoritmer, så att inlägg med länkar inte 
ges stor synlighet, började Svenska nu produ-
cera mera eget innehåll.

Syftet med Facebooksidan 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 peda-
gogiska tips för lärare. För att systematisera 
marknadsföringen av Svenska nu:s egna pro-
gram och evenemang har Svenska nu börjat 
publicera ”Fredagstipset” på Facebook varje 
vecka under läsåret.

År 2018 hittade Svenska nu sin publik på 
Instagram. Nätverket satsade mycket på re-
gelbunden närvaro i Instagram och kontot 
fick närmare 300 nya följare. I slutet av 2018 
hade Svenska nu 840 följare på Instagram. Ak-
tuella fenomen i Sverige och inslag från Svens-
ka nu:s programverksamhet ingår i Svenska 
nu:s Instagram-flöde. Inlägg som presenterar 
människor, situationer och evenemang väcker 
intresse. År 2018 hade Svenska nu en upp-
skattad julkalender på Instagram.
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Även Twitter-kontot växte tydligt under 
verksamhetsåret. Twitter används i huvudsak 
för att skapa synlighet och diskussion kring 
Svenska nu:s påverkansarbete och för att del-
ta i den språkpolitiska diskussionen. Twitter är 
också ett ypperligt forum för att nå journalis-
ter och samarbetspartners.

I Svenska nu:s Whatsapp-nyhetsbrev ingår infor-
mation om Svenska nu:s verksamhet, pedago-
giskt innehåll och nyheter från Sverige. Nyhets-
brevet utkom en gång i veckan under läsåret.

Extern utvärdering
Den externa utvärderingen har varit ett viktigt 
redskap när nya riktlinjer för verksamheten 
har lagts upp. En bättre pedagogisk helhetssyn 
eftersträvas genom att knyta programmen 
tydligare till läroplaner och kurskrav. Mera 
audiovisuella element i verksamheten införs 
genom webinarier och utnyttjande av video-
material. Verksamhetens regionala spridning i 
förhållande till kontakter analyseras på ortsni-
vå och styrgruppen bereds mera möjligheter 
till strategiska val.  

Med anledning av den externa utvärderingen 
arrangerade Svenska nu ett rundabordssam-
tal om sin lärarfortbildningsverksamhet med 
representanter för undervisningsministeriet, 
Utbildningsstyrelsen och Svensklärarna i Fin-
land rf. Gruppen ansåg att Svenska nu har en 
betydande roll i svensklärarnas fortbildnings-
verksamhet på grund av det täta samarbetet 
med svensklärarföreningen och Kulturfonden 
för Sverige och Finland. Svenska nu bör också 
aktivt medverka i lärarfortbildningar som till 
exempel fortbildningscentralen vid universitet 
arrangerar, även om universiteten kan bära 
huvudansvaret för olika slags kompetensfräm-
jande fortbildningssatsningar.

Med anledning av nätverkets 10-årsjubileum 
beställde Svenska nu år 2017 en extern ut-
värdering av verksamheten av Hämeen Am-
mattikorkeakoulu. Utvärderingen utfördes av 
forskaröverlärare, docent Taina Juurakko-Paa-
vola och den blev klar i februari 2018. Ut-
värderaren analyserade nätverkets verksam-
hetsplaner och -berättelser, utförde en enkät 
till svensklärare (N=128) och intervjuade 
svensklärare, artister och styrgruppsmedlem-
mar (N=29). 

Svensklärarna gav Svenska nu:s verksamhet 
det allmänna vitsordet 8,62 och styrgruppen 
vitsordet 8,52. I enkäten fick svensklärare 
som deltagit i verksamheten (N=103) be-
döma verksamhetens inverkan på elevernas 
motivation och inlärning samt utvecklande av 
lärarens egen undervisning. Av svarspersoner-
na bedömde 79 procent att verksamheten har 
minst en positiv inverkan på elevernas motiva-
tion. En majoritet bedömde att programmen, 
som ofta består av enskilda skolbesök, inte på-
verkar inlärningen. Däremot ansåg 88 procent 
av svensklärarna att Svenska nu:s program har 
haft minst en positiv inverkan på utvecklingen 
av lärarens egen undervisning.



Feedback och uppföljning
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I samband med programverksamheten sker 
regelbundet en utvärdering. Elever och lärare 
fyller i utvärderingsblanketter efter ett Svens-
ka nu-besök. Feedback som samlas av både 
elever och lärare ger viktig information om 
hur programmen fungerar i skolorna och hur 
de lämpar sig språkligt för eleverna. Utvärde-
ringsresultat används också i planering av nytt 
program. Programmen i skolan är riktade till 
olika stadier och vissa program kan också an-
passas enligt målgruppen både språkligt och 
innehållsmässigt. 

Lärarresponsen gällande skolbesöken år 2018 
var mycket uppmuntrande. Alltjämt tyckte 
över 80 procent av lärarna att programmet de 
fick till skolan var intressant. Jämfört med år 
2017 hade andelen lärare som ansåg att pro-
grammet stöder studier i svenska ökat från 66 
till 74 procent. Även en större andel av lärar-
na ansåg att programmet var innehållsmässigt 
och språkligt lämpligt – 84 procent var helt av 
samma åsikt med påståendet år 2018, jämfört 
med 75 procent år 2017. Resultaten är i linje 
med den externa utvärderingens lärarenkät, 
som visade att Svenska nu:s program stöder 
elevernas motivation och lärarnas egen un-
dervisning.

Lärare 2018: 
Programmet var intressant

Helt av annan åsikt     1%
Delvis av annan åsikt   1%
Delvis av samma åsikt  13%
Helt av samma åsikt    85%

Lärare 2018: 
Upplever du att programmet 

stöder studier i svenska?

Lärare 2018: 
Programmet var innehållsmässigt 

och språkligt lämpligt

År 2017
3%
1%
15%
81%

Helt av annan åsikt     1%
Delvis av annan åsikt   2%
Delvis av samma åsikt  23%
Helt av samma åsikt    74%

År 2017
4%
3%
27%
66%

År 2017
Helt av annan åsikt     1%
Delvis av annan åsikt   2%
Delvis av samma åsikt  13%
Helt av samma åsikt    84%

4%
3%
18%
75%
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Eleverna gav också positiva omdömen om 
Svenska nu:s program. De flesta av eleverna 
anser att programmet har varit bra och lätt 
att följa. Resultatet är i linje med syftet att er-
bjuda program som är på rätt nivå med tanke 
på elevernas språkkunskaper. I utvärderings-
blanketten kartläggs också elevernas attityder 
mot svenska. Två tredjedelar av eleverna som 
svarat på utvärderingen ställer sig positivt till 
att studera svenska i skolan och upp till 72 % 

av eleverna tror att de kommer att behöva 
svenska i arbetslivet eller i fortsatta studier. 

Till skillnad från år 2017 fick lågstadieeleverna 
svara på ytterligare två frågor i utvärderings-
blanketten. Av lågstadieeleverna höll 60 pro-
cent helt eller delvis med om påståendet att 
svenska är ett kul ämne, medan 30 procent 
svarade att de ser på svenskspråkiga program 
på fritiden ibland.

Elever 2018:
Svenska nu programmet var bra

Helt av annan åsikt     6%
Delvis av annan åsikt   8%
Delvis av samma åsikt  40%
Helt av samma åsikt    46%

Elever 2018: 
Det var lätt att följa med programmet

Helt av annan åsikt     6%
Delvis av annan åsikt   15%
Delvis av samma åsikt  39%
Helt av samma åsikt    40%

Elever 2018: Jag tror jag kommer att behöva 
svenska i arbetslivet eller i fortsatta studier

Helt av annan åsikt     9%
Delvis av annan åsikt   19%
Delvis av samma åsikt  41%
Helt av samma åsikt    31%

Elever 2018: 
Jag tycker om att studera svenska i skolan 

Helt av annan åsikt     14%
Delvis av annan åsikt   23%
Delvis av samma åsikt  42%
Helt av samma åsikt    21%
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Citat
Erkki Kuronen hade en helt fantastisk föreläsning i 
Borgå på yrkeshögskolan Haaga-Helia. Vilken inspi-
rerande människa!

Kommentarer från lärarna

Teineille näitä juttuja kiva saada oppitunneille. Yht-
äkkiä ruotsi ei olekaan enää vaikeaa tai kamalaa! :)

Oli tosi piristävä päivä keskellä pimeintä syksyä! 
Oppilaat olivat innolla mukana ja keneltäkään en 
ole kuullut negatiivista kommenttia.

Kiitos, että mahdollistatte tällaista ruotsinkielistä 
ohjelmaa koko Suomeen ja samalla tuette ruotsin 
kielen opettamista!

Väldigt fint ordnat, smidigt, tydligt, vänligt, klart, 
genomtänkt.

Hienoa, että on tällaisia maksuttomia esityksiä - 
koulujen budjetit kun tuntuvat olevan niin tiukal-
la. Etenkin itäiseen Suomeen tosi tärkeitä tällaiset 
kielikylvyt :) Oli oppilaille elämys monella tapaa.

Suurkiitos taas kerran kaikesta siitä työstä, jota 
teette ruotsin opiskelun, opettajien ja opiskelijoi-
den hyväksi! Taattua laatua ja onnistumisia!

Kommentarer från eleverna

Jos kierrätte kouluissa puhumassa ruotsiksi ja 
esiintymässä, voi porukka enemmän innostua 
ruotsin kielen opiskelusta! Mutta itselle se oli to-
della mielenkiintoista ja pidin siitä todella paljon! 
Ruotsinkieli on todella haastavaa, koska sitä ei kuu-
le hirveästi varsinkaan Itä-Suomessa asuvalle, joten 
nämä tällaiset tapahtumat on todella hyviä opiske-
lun kannalta. Kiitos!

Jasmin Lindbergin vierailu oli sydäntä lämmittävä. 
Ihana tyyppi.

Ohjelma oli oikein mukava piristys koulupäivään! 
Se, että ohjelma oli kilpailumuodossa sai ihmiset 
seuraamaan aktiivisesti. Lisäksi soittaja oli todella 
taidokas laulu- ja soittotaitojensa puolesta, joten 
hänenkin musisointiaan oli todella ilo kuunnella. 
Voisin osallistua uudelleen Svenska nu-ohjelmaan.

Moikka! Oli tosi kiva, että tulitte meidän suht 
pienelle lukiolle pitämään tämän satuhetken. Se 
oli todella mukavaa ja hauskaa. Tuli sellainen uusi 
luottamus omiin kykyihin ymmärtää ruotsia, kun 
kotoperäinen puhuu :)

Ohjelma oli kiinnostava ja tunti oli erilainen kuin 
yleensä. Oli hauskaa keskustella / yrittää keskustel-
la kavereiden kanssa ruotsiksi.

Timmen var mycket intressant. Jag fick bra tips för 
att bättra min svenska språket.

Fridan ja Laurin konsertti oli aivan upea! Uskomat-
toman lahjakkaita ja luovia muusikoita. Ihanaa, että 
saimme osamme tästä upeasta konsertista. Esitystä 
olisi kuunnellut mielellään koko loppupäivän. On-
nellinen kuuntelija Tiirismaalta

Pidin konsertista todella paljon, sillä se muistutti 
omista juurista ruotsiin mamman kautta. Inspiroi-
duin ystäväni kanssa esittämään Fridan Paradiset 
biisin konsertissamme :)

Föreläsningen var väldigt uppmuntrande och inspi-
rerande. Föreläsaren var så naturlig och vänlig och 
tog kontakt till oss studenterna, vilket var jättekul.

Oppilas sanoi esityksen jälkeen, 
että tämmöistä ruotsin kieltä pitäisi 
olla tunneillakin -että ymmärtää.

Henrik Skarevikin esitys oli aivan valloittava! Ylisa-
nat loppuvat kesken sitä kuvaillessa. Yksi parhaista 
vierailijaesityksistä minun 20-vuotisen opetusurani 
aikana!!

Ni gör ett värdefullt arbete som når många stu-
derande. Ni har lyckats skaffa intressanta och per-
sonliga föreläsare. Tack.

Yksi mukana olleista opettajista sanoi, että hänen 
piti olla 30 vuotta työssä nähdäkseen, että oppilaat 
istuivat hiirenhiljaa ja keskittyneesti katsoivat esi-
tystä Tie your camel. Tämä kuvaa meidän kaikkien 
ajatuksia. Kiitos!



Tack!
missionen och Kulturfonden för Sverige och 
Finland samt nätverkets hemvist Hanaholmen 
– kulturcentrum för Sverige och Finland.

Vi vill också tacka alla våra artister, medver-
kande 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 2018!

Nätverket Svenska nu tackar sina finansiä-
rer för år 2018: Svenska Institutet/ Svenska 
utrikesdepartementet, Undervisnings- och 
kulturministeriet i Finland, Svenska Kultur-
fonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska 
Folkskolans Vänner, Svenska Kulturfonden i 
Björneborg, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Understödsstif-
telsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen, 
Nordplus Nordiska Språk, Europeiska kom-
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