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Vision
Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar 
att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och 
svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för 
språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och 
engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Uppdrag
Svenska nu-nätverkets pedagogiska uppdrag är att motivera finska 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 samarbetar med svenska och finlandssvenska artister, konstnärer, teatergrupper, 
föreläsare och författare för att genomföra programhelheter på svenska i de finska 
skolorna. Nätverket synliggör också Sverige och den svenska kulturen i den fortbildning 
som arrangeras för lärare.

Inom ramen för samhällsuppdraget vill Svenska nu påverka attityderna till 
svenskan och påverka samhällsutvecklingen i en för svenskan positiv riktning. 
Svenska nu främjar dialog med och mellan lokala och nationella beslutsfattare, 
arbetsmarknadsorganisationer och samarbetspartner. Betydande synergier uppnås 
genom Svenska nu:s täta samverkan med Hanaholmen.  

Pedagogisk utveckling
Kärnverksamheten i skolan består av svenska programhelheter inom teater, musik, 
litteratur, bildkonst, naturkunskap, gastronomi och idrott samt av föreläsningar 
om svensk ungdomskultur. Ungdomar får höra, uppleva och göra något på svenska. 
Målsättningen är att Svenska nu-nätverkets program för finskspråkiga skolor når 80 
000 elever och lärare i hela Finland år 2019.

Året präglas av ett intensivt utvecklingsarbete som tar avstamp i digitala möjligheter, 
pedagogiska krav och i efterfrågan på nya program. 



VERKSAMHETSPLAN 2019 Svenska nu 2

Den digitala utvecklingen ger Svenska nu möjligheten att nå ut till fler elever och 
lärare. Nätverket arrangerar webinarier till svensklärare och använder i större 
utsträckning videomaterial för att fler ska kunna ta del av verksamheten. Svenska nu 
är i växelverkan med sina målgrupper via hemsidan och i olika sociala medier. Minna 
Canth-jubileumsåret uppmärksammas med ett digitalt och ämnesöverskridande 
läromaterial. Nätverket producerar videobaserat material med anknytning till 
skolornas företagsfostran och svenska språkets betydelse i arbetslivet. De abiturienter 
som skriver svenska i studentexamen erbjuds en tidsbegränsad digital prenumeration 
på Hufvudstadsbladet.

Svenska nu värnar om att verksamheten är pedagogiskt relevant. Nätverkets 
läroämnesöverskridande program knyts tydligare till läroplaner och kurskrav. 
Förhandsuppgifter bereds till alla program för att skapa helhetspaket till stöd för 
undervisningen. Svenska nu:s läromaterial ska komplettera det program nätverket 
erbjuder och gagna även sådana elevgrupper som inte har möjlighet att få ett besök till 
skolan. 

Svenska nu-nätverkets nisch i pedagogiken är där kulturupplevelser möter 
språkinlärning. Svensklärarna i Finland rf och Språklärarförbundet i Finland SUKOL 
rf utgör naturliga samarbetsparter. År 2019 knyts nätverkets regionala filmvisningar 
till fortbildningsverksamheten genom kurser i mediafostran. Svenska nu medverkar i 
fortbildning för klasslärare.

Nätverket Svenska nu utvecklar ständigt nya program och utvärderar sin verksamhet. 
Svenska nu erbjuder program på alla utbildningsstadier, men grundskole- och 
gymnasieeleverna är de viktigaste målgrupperna. År 2019 erbjuds första hjälp-lektioner 
och videoworkshops till vårdstuderande.

År 2019 inleder Svenska nu en specialsatsning i huvudstadsregionen, som består 
av Kulturturen, naturpedagogik i närregionen och inspirerande lärarfortbildning. 
Kulturturen erbjuds till språkbadselever samt elever i finska skolor i åk 6-9 och gymnasiet 
och programmet består av tre delar: kulturtimme på skolan, besök på lokala teatrar och 
muséer samt eftersnack på skolan. Programmet naturpedagogik i närregionen består 
av språkanpassade naturskoledagar i skolornas närmiljöer för finskspråkiga elever i 
åk 6 samt besök i huvudstadsregionens naturskolor för språkbadselever. Välmående 
i arbetslivet är temat för fortbildningstillfällen riktade till huvudstadsregionens 
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svensklärare och i helheten ingår också en resa till Sverige. Syftet med satsningen är 
att motivera finskspråkiga elever att läsa svenska, stärka språkbadselevers språkliga 
medvetenhet samt stöda och uppmuntra svensklärare i deras arbete.

Det framgångsrika konceptet med Svenska nu-dagarna upprepas hösten 2019. 
Svensklärare och studerande får ta del av nätverkets program och utvärdera dem. 
Svenska nu-dagarnas syfte är att göra nätverket känt, testa nya program och inspirera 
svensklärarna i deras arbete. Våren 2019 ber Svenska nu om nya programförslag från 

kulturfältet, och prioriterar då särskilt program till lågstadier. 

Kunskap om Sverige och svensk ungdomskultur
I Svenska nu:s verksamhet betonas kultur som en väsentlig del av språkinlärning. 
Sverige och den svenska kulturen utgör en intressant inkörsport till svenska språket. 
Svenska nu förmedlar svenska artister och föreläsare till skolor inom ramarna för 
svenskundervisningen. Svenska nu:s program är ämnesöverskridande. Syftet är att ge 
en inblick i den svenska kulturen, uppmuntra elever att tala svenska och visa nyttan av 
att kunna språket. Sverige har också en given plats i Svenska nu:s teater-, musik- och 
filmutbud samt i verksamheten på sociala medier.

Svenska nu:s lärarfortbildning förmedlar också kunskap om Sverige till svensklärarna. 
Det är viktigt att svensklärarna hålls à jour om de nyaste trenderna i det svenska 
samhället för att kunna inspirera sina elever att lära sig svenska.  

År 2019 arrangeras informationsdagar om Sverige för högskolestuderande i Joensuu 
och på Hanaholmen. Programmet heter Sverigepaket, och det arrangeras i samarbete 
mellan Svenska nu, Riksföreningen Sverigekontakt, språkcentren vid högskolorna och 
Sveriges Ambassad i Finland.

Nätverket Svenska nu samarbetar också med Sveriges ambassad i Helsingfors när 
det gäller arrangemangen kring Sverigedagarna. Svenska nu:s roll har bl.a. varit att 
arrangera ett mångsidigt program för elever och studerande under temadagarna.

Svenska nu öppnar fönstret till Norden för eleverna. Den regionala filmverksamheten, 
Låna en nordbo-programmet och Nordiska landskap-utställningen med tillhörande 
läromaterial är exempel på Svenska nu:s nordiska program. Med erfarenheterna 
från det framgångsrika Dream Academy Norden-projektet 2015-2018 bereds ett nytt 
nordiskt musikprojekt med skolor från Finland, Sverige och Norge.
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Attityd- och samhällspåverkan
Svenska nu:s verksamhet fungerar inte i ett tomrum. Det politiska beslutsfattandet och 
samhällsklimatet som återspeglas i föräldrarnas attityder påverkar också vardagen i 
skolan. Därför måste Svenska nu även göra en insats för att påverka attityderna och 
beslutsfattandet i en för svenskan positiv riktning.

Svenska nu anser att det är naturligt och pedagogiskt motiverat att eleverna numera 
börjar läsa medellång svenska (B1-svenska) i årskurs sex. Med tanke på språkstigen 
är det dock problematiskt att årskurserna 7-9 gick miste om två årsveckotimmar 
svenskundervisning i samband med reformen. Det man vann med tidigareläggningen 
förlorade man i avbruten språkstig.

År 2019 får Finland en ny regering. Svenska nu:s målsättning är att antalet 
årsveckotimmar undervisning i B1-svenska i åk 7-9 återställs till sex årsveckotimmar 
för att trygga en oavbruten språkstig. Svenska nu kommunicerar målsättningen till 
partierna under valrörelsen och regeringsförhandlingarna.

På det lokala planet fortsätter Svenska nu med sina beslutsfattarträffar på olika orter. 
Temat för beslutsfattarträffarna är svenskans betydelse i Finland och den nordiska 
tillhörigheten. Deltagarna är stadsstyrelse- och fullmäktigemedlemmar, stadens 
tjänstemän, grundskolans rektorer, Sveriges konsul, partidistriktens ordförande och 
verksamhetsledare samt representanter för den lokala handelskammaren, Pohjola-
Norden och den lokala pressen. I många kommuner och skolor erbjuds språk- och 
svenskundervisning tidigt, vilket Svenska nu uppmuntrar och beaktar i sin verksamhet.

Dialogen med arbetsmarknadsorganisationerna om språkkunskapernas betydelse på 
arbetsmarknaden fortsätter. Svenska nu vill föra fram att det ligger i såväl arbetstagar- 
som arbetsgivarorganisationernas intresse att finländarnas kunskaper i svenska blir 
bättre. 

Svenska nu tar vara på den expertis och auktoritet som Svenska nu:s 
delegationsmedlemmar besitter och utnyttjar detta i påverkansarbetet.
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Styrgrupp och delegation
Nätverket Svenska nu har en styrgrupp och en delegation. De styrande organens 
uppgifter, befogenheter och mandatperioder regleras i nätverkets styrdokument. 
Svenska nu:s delegationsmedlemmar deltar i nätverkets påverkansarbete och fungerar 
som ambassadörer för svenska språket. Tidigare statsminister Paavo Lipponen 
fungerar som projektets beskyddare och ordförande för delegationen. I delegationen är 
framstående personer från olika samhällssektorer i Finland och Sverige representerade.

Följande organisationer ingår för närvarande i Svenska nu-nätverkets styrgrupp: 

�� Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 

�� Kulturfonden för Sverige och Finland 

�� Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf 

�� Svenska Folkskolans Vänner 

�� Svenska institutet

�� Svenska Kulturfonden

�� Svenska Kulturfonden i Björneborg

�� Svensklärarna i Finland rf

�� Sveriges Ambassad i Finland/Sveriges utrikesdepartement 

�� Uleåborgs universitet 

�� Undervisnings- och kulturministeriet i Finland 

�� Utbildningsstyrelsen

Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo, Finland

www.svenskanu.fi
facebook.com/Svenskanu
twitter.com/Svenskanu
instagram.com/svenskanu/
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Prioriterade målsättningar år 2019
Målsättning Åtgärder Tidtabell
Mera audiovisuell fokus Webinarier och utnyttjande av videomaterial år 2019

Bättre pedagogisk helhetssyn Programmen knyts tydligare till läroplaner och 
kurskrav

år 2019

Läromaterial om Minna Canth Bereds i samarbete med Minna Canth-sällskapet våren 2019

Lyfta fram svenska språket i 
samband med företagsfostran i 
skolorna

Videobaserat material med anknytning till skolornas 
företagsfostran och svenska språkets betydelse i 
arbetslivet bereds.

år 2019

Pedagogiska paket Till alla egna program görs förhandsuppgifter våren 2019

Regionala filmvisningar knyts till 
lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar om mediafostran år 2019

Nå ut till klasslärare Svenska nu medverkar i fortbildningar för klasslärare år 2019

Utvärdering och utveckling Svenska nu-dagarna med fokus på utvärdering och 
utveckling av nätverkets program

hösten 2019

Nya program för lågstadieelever Svenska nu efterlyser nya program från kulturfältet våren 2019

Mer verksamhet för 
yrkesskoleelever 

Första hjälp-lektioner och videoworkshops för 
vårdstuderande

år 2019

Mer verksamhet för 
högskolestuderande 

Informationsdag om Sverige i Joensuu och på 
Hanaholmen

år 2019

Nytt nordiskt projekt Ett nytt nordiskt projekt med finansiering från 
Nordplus-programmen bereds med skolor från Finland, 
Sverige och Norge

våren 2019

Mera B1-svenska i åk 7-9 Dialog med partier under valrörelsen och 
regeringsförhandlingarna

våren 2019




