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Tyngdpunkter år 2018 
 

• Erbjuda kvalitativa, autentiska möten med det svenska språket och den 

svenska kulturen i finska skolor i hela Finland med årsvolym på 80 000 direkta 
elevkontakter. 

• Stöda svenskundervisningen i årskurs 6 (B-svenska) med skräddarsytt, 
inspirerande program och läromaterial samt lärarfortbildning även för 
klasslärare. 

• Bistå högstadierna och gymnasierna med bra material och program för 
svenskundervisning och ämnesintegrering. 

• Producera program och service som stöder de övergripande målsättningarna 
gällande digitaliseringen i grundskolorna och på gymnasierna.  

• Utveckla program som inbegriper användning eller produktion av videomaterial 

i undervisningen. 
• Uppmärksamma Ingmar Bergman-jubileumsåret utgående från läromaterial 

från Stiftelsen Ingmar Bergman och via filmverksamheten. 
• Ta fram språkberikande läromaterial till lågstadier och etablera en kontakt med 

högskolor som erbjuder klasslärarutbildning. 

• Utveckla läromaterial om Josef Frank och hans betydelse för svensk design. 
• Ordna lärarfortbildning för att stärka livslångt lärande, kontaktytorna med 

aktuell forskning och lärarnas kontakter till Sverige och övriga Norden. 
• Ytterligare utveckla Svenska nu som nätverk – en aktör som för samman 

skolor, kulturfältet och organisationer och fungerar som katalysator för 
samarbete över språkgrupperna i Finland. 

• Erbjuda korta prenumerationer på Hufvudstadsbladet till abiturienter inför 

studentskrivningarna och möjliggöra temasatsningar med HBL även inom 
grundskolor och övriga gymnasister. 

• Slutföra Dream Academy Norden och utvärdera projektet i samband med en 
lärarkonferens. 

• Synliggöra språkkunskapernas roll i arbetslivet och göra särskilda insatser för 

att lyfta fram potentialen med den nordiska arbetsmarknaden. 
• Föra en dialog med arbetsmarknadernas parter och engagera dem om temat 

språkkunskapernas betydelse på arbetsmarknaden. 
• Följa upp regeringens språkförsök och bedriva påverkansarbete gentemot 

nationella och kommunala beslutsfattare i frågor som berör språkkunskapernas 

betydelse i samhället.  
• Ta vara på den expertis och auktoritet som Svenska nu:s 

delegationsmedlemmar besitter och utnyttja detta i påverkansarbetet. 
• Utarbeta ett skräddarsytt material till föräldrarna om svenska språkets 

betydelse. 

• Öka synligheten i sociala medier bl.a. genom kampanjer som utnyttjar foto- och 
videomaterial. 

• Ta i bruk en moderniserad och mer användarvänlig webbplats som tydligare 
synliggör verksamheten för våra målgrupper. 

• Resultaten från Svenska nu:s externa utvärdering utnyttjas i den långsiktiga 

planeringen av projektet. 
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Uppdrag och målsättning 
 
Svenska nu förmedlar svensk ungdomskultur och möten med det svenska språket i 

Finland samt uppmuntrar ungdomar till att använda svenska genom positiva förebilder. 
Svenska nu har tre uppdrag i sin verksamhet: ett pedagogiskt, ett bilateralt och ett 

samhälleligt uppdrag. 
 
Det övergripande pedagogiska målet för Svenska nu är att bidra till finska ungdomars 

intresse och motivation att kunna svenska och sänka tröskeln att tala svenska. En 
viktig målsättning är också att avdramatisera det spända språkklimatet genom att 

fokusera på möjligheter med och tillgångar till svenskan och på den nordiska 
dimensionen. Målsättningen är att antalet elev- och lärarkontakter i program för finska 
skolor i hela Finland uppgår till 80 000 direkta kontakter per år.  

 
Vid sidan av denna kärnverksamhet tar nätverket fram innovativa verksamhetsformer i 

sociala medier i syfte att skapa lust hos ungdomar att komma i kontakt med svenskan 
även utanför klassrummet. Svenska nu satsar mera på bild och videomaterial för att 
synliggöra verksamheten, och nätverket har målmedvetet ökat sin närvaro på 

Instagram. Lärarnas intresse för Svenska nu:s verksamhet på Facebook ökar 
fortsättningsvis. Antalet följare ökar med i medeltal 30 per månad och inläggen når i 

genomsnitt 26 000 användare per månad.   
Nätverket Svenska nu har som mål att bidra till 

kvalitetsutveckling i svenskundervisningen genom att 
samarbeta med lärarorganisationer och universitet 
samt genom att ta fram nya ämnesintegrerande 

program till stöd för svenskundervisningen i skolor. 
Ytterligare är målsättningen att stöda svensklärare i 

sitt arbete genom att ordna kompetensfrämjande 
fortbildning samt erbjuda stödjande material och 
program för undervisningen. Lärare erbjuds också 

möjligheter att komma i kontakt med det svenska 
Finland, Sverige och övriga Norden. 

 
Det bilaterala uppdraget går ut på att stärka banden 
mellan Finland och Sverige och erbjuda ett 

komplement till den anglosaxiska kulturen. Svenska nu 
samarbetar med svenska och finlandssvenska artister, 

konstnärer, teatergrupper, redaktör och författare för 
att genomföra programhelheter på svenska i de finska 
skolorna. Vi synliggör också Sverige och den svenska 

kulturen i den fortbildning som arrangeras för lärare. Diskussion med Kenneth Nilsson  

 

Svenska nu:s samhällsuppdrag går ut på att påverka attityderna till svenskan och att 
föra samhällsutvecklingen mot en för svenskan positiv riktning. Inom ramarna för 
påverkningsarbetet ordnas möten och seminarier med lokala och nationella 

beslutsfattare, arbetsmarknadsorganisationerna samt våra samarbetspartners.  
 

 
Pedagogisk verksamhet  
 

Svenska nu lyfter upp det levande svenska språket i de finska klassrummen och 
erbjuder kulturupplevelser både från Sverige och från det svenska Finland. Vi skapar 

nya ämnesintegrerade helheter och bistår med nytt inspirerande läromaterial till 
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svenskundervisningen samt jobbar tillsammans med svensklärare och andra lärare i 
finska skolor. 
Kärnverksamheten i skolan 

består av svenska 
programhelheter inom teater, 

musik, litteratur, journalistik, 
bildkonst, naturkunskap, 
gastronomi och idrott. 

Ungdomar får höra, uppleva 
och göra något på svenska. 

Svenska nu utvecklar program 
där man använder sig av 
videomaterial eller där 

eleverna själv producerar 
svenskspråkiga videosnuttar. 

  
  
  

  
   Serieteckning med Petra Bergström 
 

Svenska nu deltar i skolornas språkfostran genom att bygga broar mellan olika 
skolämnen samt genom att stärka elevernas muntliga färdigheter. Språkstudiernas 

betydelse med tanke på fortsatta studie- och karriärval lyfts fram. Eleverna 
uppmuntras även att fördjupa sig i den egna skolans och traktens språkliga och 
kulturella mångfald för att den vägen få en uppfattning om internationaliseringen på 

hemmaplan. Svenska nu är med i att skapa kontakter mellan svensk- och 
finskspråkiga skolor i Finland samt att arbeta bilateralt med skolor i Sverige. Svenska 

nu deltar även genom att arrangera program på olika slags mässor för ungdomar och 
lärare. 
 

 
Hoppa rep -lektion 
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Svenska nu:s program finns till för att bidra till positiva möten med svenska språket, 
uppmuntra finska ungdomar att använda svenska och förstärka deras självuppfattning 
som språkbrukare samt öppna ögonen för det svenska Finland, Sverige och Norden. 

Svenska nu vill även motivera barnens föräldrar för att de ska vilja förmedla en 
positiv attityd gentemot svenska och språkinlärning till sina barn. 

 
Inom ramarna för den pedagogiska verksamheten är Svenska nu:s främsta målgrupp 
eleverna i årskurs 6, årskurserna 7–9 och på gymnasiet samt svensklärarna i alla 

utbildningsstadier. Svenska nu producerar även i viss mån program till årskurserna 4-
5, studerande vid yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet. En ny viktig målgrupp i 

lärarfortbildningen är klasslärarna som undervisar svenska i årskurs 6. 
 
Svenska nu har en omfattande lärarfortbildningsverksamhet med ca. 1500–2000 

lärarkontakter årligen i form av kurser och seminarier. Det erbjuds varierande 
kompetenshöjande fortbildningsprogram till lärare på olika orter runtom i landet även 

år 2018. För maximal synlighet bland svensklärarna är fortbildningarna koordinerade 
med Svenska nu:s övriga program och med utvecklingen av läromaterial. Den 
kompetenshöjande fortbildningen ska även stöda målsättningen i läroplanen och lyfta 

fram aktuell pedagogisk forskning. Vi har en kontinuerlig dialog med lärarutbildare 
och institutioner för nordiska språk vid universiteten i Finland.  Nätverket samarbetar 

nära med både ämneslärarföreningar, regionala språklärarföreningar och regionala 
förvaltningsverken. 

 
Det finns ett stort behov av ett läromaterial som utnyttjar de tekniska möjligheter 
som mobila verktyg idag erbjuder till språkundervisningen. Nätverket Svenska nu 

satsar målmedvetet på att utveckla nya intressanta läromedel som kompletterar det 
program nätverket erbjuder. Läromaterialet ska gagna även sådana elevgrupper som 

inte har möjlighet att få ett besök till skolan. Lärarna ska kunna utnyttja materialet 
självständigt i sin undervisning. 
 

År 2018 lanserar Svenska nu ett språkberikande läromaterial till lågstadier. I 
materialet ingår exempel på hur man kan ta in svenskan i undervisningen bl.a. genom 

lek, rim och sång. Svenska nu informerar lågstadier och klasslärarutbildande 
högskolor om det nya språkberikande läromaterialet samt om det skolprogram som 
erbjuds till de lägre årskurserna. 

 
Vid sidan av skolbesök kan 

Svenska nu erbjuda skolorna 
flyttbara utställningar. År 2018 
kommer Svenska nu att ta fram ett 

läromaterial som belyser den 
österrikisk-svenska arkitekten och 

formgivaren Josef Franks liv och 
design. Josef Frank var en av 
funktionalismens pionjärer och 

hans design är också närvarande 
på den nyinvigda Hanaholmen. 

Materialet utvecklas i samarbete 
med Svenskt Tenn.  
 

 
På Hanaholmen finns möbler och inredning med Josef Franks design 
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År 2018 slutförs även Dream Academy Norden, ett projekt som integrerar 
musikskapande med grannspråksundervisning. De deltagande eleverna från 
musikgymnasier i Finland, Sverige och Norge får inom språk- och musikundervisning 

skapa och framföra egna texter och låtar. De bearbetar sina idéer med en 
professionell artist och producent i en workshop som ordnas i skolan. I andra skedet 

deltar en grupp elever i en musikworkshop med andra nordiska elever. Avslutningsvis 
deltar en grupp elever från alla fyra deltagande skolor i en samnordisk 
musikworkshop. I samband med den tredje workshoppen ordnas det även en 

konferens där lärare från alla skolor som medverkat i Dream Academy Norden genom 
åren presenterar pedagogiskt underbyggda slutsatser om projektets betydelse för 

undervisningen och skolans internationaliseringsfostran. 
 

 
Dream Academy Norden i Lund 2016 

 

Svenska nu erbjuder abiturienterna möjlighet att delta i en preparandkurs på 
Facebook i nätverkets regi. Reformen och digitaliseringen av studentexamen fr.o.m. 
2017 förändrar svenskundervisningen i gymnasiet. Svenska nu stöder skolorna med 

verksamhet anpassad efter den nya situationen.  
 

Svenska nu erbjuder också de abiturienter som skriver svenska i studentexamen en 
tidsbegränsad prenumeration av Hufvudstadsbladet.  
 

Några av Svenska nu:s program och delprojekt har egna profiler i sociala medier, 
t.ex. ”abiträning” och ”Victor treenaa svenskaa” på Facebook. 

 
 
Kunskap om Sverige och svensk ungdomskultur 

 
I Svenska nu:s verksamhet betonas kultur som en väsentlig del av språkinlärning. 

Sverige och den svenska kulturen kan utgöra en intressant inkörsport till det svenska 
språket. Genom att stärka de finskspråkigas engagemang och intresse för svenskan 

och den svenska kulturen bygger vi samtidigt en framtid för svenskan i Finland. 
   
Svenska nu förmedlar svenska artister och föreläsare till skolor inom ramarna för 

svenskundervisningen. Syftet är att ge en inblick i den svenska kulturen, uppmuntra 
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elever att tala svenska och peka på nyttan med att kunna språket. Lärarna är 
tacksamma för att få besök på lektionerna av personer som talar autentisk svenska. 
Utöver workshopparna har Sverige en given plats i Svenska nu:s teater-, musik- och 

filmutbud samt i verksamheten på sociala medier. År 2018 uppmärksammas Ingmar 
Bergman-jubileumsåret. 

 
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.   
 

Högskolestuderande får årligen ta del av en informationsdag om Sverige. Programmet 
heter Sverigepaket, och det arrangeras i samarbete mellan Svenska nu, 
Riksföreningen Sverigekontakt, språkcentren vid högskolorna i huvudstadsområdet 

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. 

 
 

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. 
 

Regeringen Sipilä bereder ett språkförsök som ska träda i kraft hösten 2018 och pågå 
till slutet av år 2023. Språkförsöket går ut på att 2200 elever får rätt att läsa något 
annat språk än det andra inhemska i grundskolan. Svenska nu har uttryckt sin oro för 

vilka konsekvenser språkförsöket har på individnivå. Beslutet att välja bort svenska 
skapar ojämlikhet och kan påverka elevens studie- och karriärmöjligheter i framtiden.  

 

 
Kaj Kunnas berättar om språkkunskapernas betydelse under delegationsmötet 2017 
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I språkförsöket är vårdnadshavarna som bestämmer sina barns språkval i en 
nyckelroll. Därför gör Svenska nu år 2018 en insats för att nå ut till föräldrarna. För 
denna målgrupp utarbetas ett skräddarsytt material som lyfter fram svenskans 

betydelse.  
 

I många kommuner och skolor erbjuds språk- och svenskundervisning tidigt, vilket 
Svenska nu uppmuntrar och beaktar i sin verksamhet. 
 

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 har bestått av stadsstyrelse- och fullmäktigemedlemmar, 
stadens tjänstemän, grundskolans rektorer, Sveriges konsul, partidistriktens 
ordförande och verksamhetsledare samt representanter för den lokala 

handelskammaren och Pohjola-Norden. I responsen har deltagarna uppfattat att 
beslutsfattarträffarna har öppnat nya synvinklar i språkdebatten. 

 
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. 
 
 

Kommunikation 
 

Svenska nu är verksam på sociala medier för att kontinuerligt erbjuda svensklärare 
aktuell info från Sverige, nya pedagogiska tips och inspiration. Svenska nu är aktivt 
på bland annat Facebook, Instagram, Twitter och Youtube för att nå ut till flera 

målgrupper och skapa växelverkan. Nätverket genomför kampanjer riktade till 
föräldrar, pedagoger och beslutsfattare. Nätverket producerar eget bild- och 

videomaterial som levandegör verksamheten.  
 
År 2018 tar Svenska nu i bruk en moderniserad webbplats som ska vara tillgänglig på 

flera tekniska plattformar. Det ska vara enkelt att navigera på sidan och få en 
överblick över verksamheten. På sidan ska lärarna bl.a. enkelt kunna boka artister, 

utvärdera lektionerna och anmäla sig till fortbildningar. 
 
Svenska nu har beställt en extern samhällsvetenskaplig utvärdering av nätverkets 

verksamhet under de gångna tio åren. I utvärderingen undersöks verksamhetens 
relevans, verksamhetsformer och det ges rekommendationer för projektets fortsatta 

arbete. Utvärderingen har beställts av Hämeen Ammattikorkeakoulu och den utförs av 
forskaröverlärare, docent Taina Juurakko-Paavola. Den externa utvärderingen blir klar 
i februari 2018 och resultaten utnyttjas i den långsiktiga planeringen av projektet. 

 
 

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 
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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 
 

 
Svenska nu koordineras av 

Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland 

Hanaholmsstranden 5 
02100 Esbo, Finland 
 

www.svenskanu.fi 
facebook.com/Svenskanu 

twitter.com/Svenskanu 
instagram.com/svenskanu/ 
 

 

 Hanaholmen 2017 


