Därför

SVENSKA!
Svenskan behövs i studier, arbetsliv och samhälle.
Språket öppnar dörrar till Norden och ger dig en bättre
förståelse av den rika och mångsidiga kulturen i Finland.
Se videon Därför svenska! och besvara några frågor efter
videon.
• Du kan använda dina svar som en del av din språkprofil.
• Dina svar hjälper dig att bilda en uppfattning om behovet av
språkkunskaper i fortsatta studier och arbetslivet.
• Du kan fundera också på hur du kan utnyttja dina språkkunskaper
i vårt samhälle.

På videon ser du följande personer:
Sofia kommer från Joensuu. Hennes familj är finskspråkig men hon har alltid velat lära sig också
andra språk. I gymnasiet satsade hon på att läsa svenska vilket hjälpte henne att få en bra studieplats. Nu studerar hon till barnmorska och tycker att det är viktigt att kunna möta människor på
deras eget modersmål i sitt blivande yrke.
Rori skrev studenten i Helsingfors 2021 och gjorde sin militärtjänst i Karelska brigaden efter gymnasiet. Nu funderar han på framtiden.
Santeri är hemma från Tammerfors. Han har uppträtt på olika teatrar sedan han var barn och varit
med i ett flertal tv-serier och filmer. Musikalen Once på Lilla Teatern i Helsingfors var den första
svenskspråkiga teaterproduktionen för Santeri. Han hoppas kunna jobba mera på svenska också i
framtiden.
Krista är en känd skådespelare som har arbetat brett inom teater- och filmbranschen både på finska och svenska. I den internationella HBO-serien Beforeigners spelade hon också på norska och till
och med fornnorska. Att ha möjlighet att jobba på olika språk är en stor rikedom anser Krista.
Jessica var på en språkbadsklass i grundskolan i Kyrkslätt. Efter gymnasiet studerade hon till
restonom vid en yrkeshögskola. Sommarjobbet på Åland och utbytesstudierna i Sverige har stärkt
hennes kunskaper i svenska och i arbetslivet använder hon numera svenska dagligen.
Dimitri föddes i Norra Savolax i en finskspråkig familj. Han lärde sig svenska via sin fotbollshobby
vilket har varit nyttigt med tanke på arbetslivet. Han är utbildad till journalist och har arbetat inom
politiken som specialmedarbetare bland annat för statsministrarna Antti Rinne och Sanna Marin
innan han blev chef för samhällsrelationer i ett företag.
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SVENSKA!
Vidare studier
Det är bra att kunna svenska när man börjar studera
• Kurser i svenska ingår i högskolestudierna i Finland.
• Om du kan svenska, kan du åka på utbyte eller studera i alla nordiska länder.  
• När du söker studieplats kan ditt studentprov i svenska ge dig
tilläggspoäng.

På videon berättar Sofia om att studera till barnmorska och Jessica
om utbytesstudierna i Göteborg.
Vilka tankar har du om dina framtida studier?
•
•
•
•

Ta reda på utbildningar som intresserar dig.
Vilka språk ingår i de studierna?
Vilka utbytesmöjligheter är du intresserad av?
Vilken nytta skulle du kunna ha av utbytesstudier?

Observera att
• du kan studera på olika språk också i Finland. Många svenska skolor i Finland
har ett brett kursutbud.
• det finns många intressanta högskolor i grannlandet Sverige där du kan
avlägga hela din examen.

Läs mer till exempel på maailmalle.net eller kolla in Info Norden
(norden.org/info-norden) om du söker information om att jobba, studera
och flytta i ett annat nordiskt land.

Därför

SVENSKA!
Ut i arbetslivet
Du som kan svenska är extra attraktiv på
arbetsmarknaden.
• På många arbetsplatser i Finland krävs det kunskaper i både
finska och svenska.
• Sverige är en av Finlands största handelspartner och för att
framgångsrikt göra affärer måste du kunna svenska.
• Goda språkkunskaper är en stor konkurrensfördel för både
företag och personer i hela Norden.

Krista hoppas på att hon skulle ha orkat läsa svenska också i högstadiet eftersom hon har behövt svenska senare i sitt yrke – och då har
det krävt mycket arbete. Santeri är glad över att han vågade ta emot
en roll på svenska, och Jessicas språkkunskaper har hjälpt henne att
få ett intressant arbete. Sverige och Finland har nära samarbete på
många fronter och Dimitri har kunnat använda sina språkkunskaper
när han har deltagit i möten med folk från Sverige och Finland.
Vilka yrken eller branscher intresserar dig?
• Vilka språkfärdigheter krävs det för yrket? Vilka språk tror du att kan vara
nyttiga i ditt drömyrke?
• Är du intresserad av att arbeta internationellt? Vilka färdigheter behövs i en
internationell arbetsgemenskap?
• Fundera på arbetsuppgifter och situationer i arbetslivet där du kan behöva
svenska, både i Finland och internationellt.
Kom ihåg att man inte behöver kunna ett språk perfekt!
• Språkkunskaper kan utvecklas också i arbetslivet men det hjälper mycket om
man har bra baskunskaper.
• Språken kan användas också i mer inofficiella sammanhang, för att till
exempel bryta isen när man bekantar sig med nya människor eller för
att skapa samhörighet
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SVENSKA!
Kultur och samhälle
En central del av allmänbildningen i det finska samhället
är att behärska de båda inhemska språken.
• Både svenskan och finskan ingår i vårt lands kultur – historiskt
och i det dagliga livet.
• Om du kan flera språk har du betydligt flera kulturupplevelser
att välja på.
• Kunskaper i svenska gör det lättare att knyta kontakter i hela
Norden.

Det är en stor rikedom att Finland är tvåspråkigt, anser Krista. Båda
språken syns i vårt samhälle: till exempel Dimitri har lärt sig svenska
av svenskspråkiga medspelare i fotbollslaget. Rori påminner oss om
att Finland och Sverige har en gemensam historia och att det finns
många likheter i våra samhällen också idag.
Vilka möjligheter finns det i din region att ta del av svenskspråkig
verksamhet på fritiden? I vilka virtuella aktiviteter skulle du kunna
delta på svenska?
• Hur kan du utanför skolan utnyttja och utveckla dina kunskaper i svenska?
• I vilka fritidssysslor skulle du kunna möta svenska språket? Tänk brett på
hobbyer, kultur, andra fritidsintressen, föreningar och samhällsaktivitet.
Har du tänkt på att
• mångsidiga språkkunskaper gör det möjligt för dig att delta på nätet i
aktiviteter i hela Norden.
• du kan använda språk på många sätt: till exempel genom att läsa, lyssna,
sjunga, diskutera eller skriva.
• man kan kommunicera också via bilder, video och ljudmeddelanden på
sociala medier.

