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partner. Betydande synergier uppnås genom 
Svenska nu:s täta samverkan med Hanaholmen.  

Verksamhetsplanens syfte är att konkretisera 
de målsättningar som läggs upp i nätverkets 
strategi.

Uppdrag
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venska nu-nätverkets pedagogiska upp-
drag är att motivera finskspråkiga 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 fort-
bildning samt erbjuda stödjande material och 
program för undervisningen.

Kulturuppdraget går ut på att stärka banden 
mellan Finland och Sverige. Svenska nu sam-
arbetar med svenska och finländska artister, 
konstnärer, teatergrupper, föreläsare och för-
fattare för att genomföra programhelheter på 
svenska i de finska skolorna. Nätverket synlig-
gör också Sverige och den svenska kulturen 
i den fortbildning som arrangeras för lärare.

Inom ramen för samhällsuppdraget vill Svens-
ka nu påverka attityderna till svenskan och på-
verka samhällsutvecklingen i en för svenskan 
positiv riktning. Svenska nu främjar dialog med 
och mellan lokala och nationella beslutsfattare, 
arbetsmarknadsorganisationer och samarbets-

Pedagogisk utveckling
venska nu erbjuder olika program för att 
stöda svenskundervisningen i finskspråki-
ga skolor. I programutbudet ingår allt från 

filmvisningar, teater- och musikföreställningar 
till workshops och föreläsningar. Nätverkets 
skolprogram uppfyller kraven i de nationella lä-
roplanerna genom att stöda språkpedagogiken 
och elevernas språkliga medvetenhet. Eleverna 
erbjuds autentiska möten med svenska språket 
och de uppmuntras att tro på sig själv och an-
vända den svenska de kan.

Programmens ämnesöverskridande natur och 
praktiska arbetssätt ger upphov till glädje, lek-
fullhet och kreativitet. Svenska nu betonar ock-

så betydelsen av mångsidiga språkkunskaper. 
Nätverkets artister innehar olika språkliga och 
kulturella identiteter, vilket väcker elevernas 
intresse för den kulturella mångfalden i Finland 
och övriga Norden.

Svenska nu når årligen omkring 70 000 elever 
och lärare i hela Finland. År 2020 arbetar nät-
verket målmedvetet med att erbjuda ett mång-
sidigare urval av skolprogram till finskspråkiga 
skolor i alla landets landskap.  Antalet kontakter, 
workshops och besökta skolor följs upp. Hös-
ten 2019 tar Svenska nu emot programförslag 
från kulturfältet och processen kan utmynna i 
nya samarbeten år 2020. 



an som A1-språk i lågstadiet. Målgruppen är de 
förskolor, vars barn fortsätter i skolor som er-
bjuder svenska som A1-språk.

I planeringen av förskolebesöken utnyttjas er-
farenheterna från programmet Sagokodning 
samt Svenska nu:s pinfärska språkberikande läro-
material, som uppmuntrar till lekfullhet och krea-
tivitet i undervisningen. Svenska nu utarbetar ett 
skilt material för förskolan som trycks och läm-
nas i skolan efter besöket. Det tryckta materialet 
kompletteras med ett elektroniskt material med 
bl.a. ljudfiler samt ett material för lågstadiets un-
dervisning i svenska som långt språk (A1 och A2). 

År 2020 inleds andra året av Svenska nu:s spe-
cialsatsning i huvudstadsregionen, som består av 
Kulturturen, naturpedagogik i närregionen, nord-
isk matkultur och inspirerande lärarfortbildning. 
Programmet nordisk matkultur är ett nytt inslag 
som produceras i samarbete med Ungmartha rf 
för att erbjuda lektioner om det nordiska köket 
till finskspråkiga elever i årskurs 7-9.  Eleverna får 
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Nya skolor ges alltid företräde när turnéerna 
läggs upp och elev- och lärarfeedback samlas 
in efter varje skolbesök. I slutet av verksam-
hetsåret genomför Svenska nu en enkät till alla 
svensklärare som bokat program för att utreda 
om skolbesöket påverkat elevernas motivation.  

Beslutet att tidigarelägga undervisningen i 
A1-språket till årskurs 1 år 2020 innebär en stor 
möjlighet för Svenska nu. Ju tidigare barnen kom-
mer i kontakt med ett främmande språk, desto 
bättre förutsättningar finns det för inlärning. 
Strukturerna för språkutbildningen och urvalet 
läggs under de kommande åren och Svenska nu 
har ett intresse att påverka föräldrarnas språkval. 

Därför lanserar Svenska nu läsåret 2019-2020 
programmet språkliga smakbitar för försko-
lebarn. Smakbitarna består av olika inslag, där 
barnen kommer i kontakt med svenskan ge-
nom sång, lek, spel och rörelse. Besöken i 
förskolorna utförs av studeranden i nordiska 
språk. Syftet är att förskoleeleverna ska bli in-
tresserade av svenska språket och välja svensk-

Utomhuspedagogik för svensklärare.
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möjlighet att bekanta sig med mat som produce-
ras i Norden och vad de kan göra av den. Syftet 
med specialsatsningen är att motivera finsksprå-
kiga elever att läsa svenska, stärka språkbadse-
levers språkliga medvetenhet samt stöda och 
uppmuntra svensklärare i deras arbete.

Svenska nu erbjuder program på alla utbild-
ningsstadier, men de primära målgrupperna 
är elever och lärare i grundskolan och på an-
dra stadiet. Nätverket fortsätter att erbjuda 
första hjälp-lektioner till vårdstuderande och 
ett nytt program för den yrkesinriktade andra 
stadiets utbildningen utvecklas. 

Svenska nu:s läromaterial ska komplettera de 
program nätverket erbjuder och gagna även så-
dana elevgrupper som inte har möjlighet att få ett 
besök till skolan. År 2020 samarbetar Svenska nu 
med Svenska Yles tjänst för utbildningsmaterial 
på webben - Vetamix. Svenska nu gör uppgifter 
till Vetamix videor om olika högtider och samlar 
materialet på nätverkets läromaterialssida Plugga 
nu. Svenska nu gör också ett undervisningsmate-
rial till Hanaholmens nordiska bildpark.

Svenska nu fortsätter att erbjuda tidsbegränsade 
digitala prenumerationer av Hufvudstadsbladet 
till abiturienter som avlägger provet i svenska i 
studentexamen. Nätverket har också inlett ett 
samarbete med Affärsmagasinet Forum för att 
stöda svenskundervisningen vid Finlands univer-
sitet och yrkeshögskolor. Högskolorna får be-
ställa ett antal Affärsmagasinet Forum-tidningar 
till klassrummet och använda sig av Svenska nu:s 
uppgifter till ifrågavarande nummer.

I och med tidigareläggningen av svenskan och 
Svenska nu:s nya satsningar, kommer fokus i 
fortbildningsverksamheten år 2020 att ligga 
bl.a. på lågstadiepedagogiken. Svensklärarna 
i Finland rf, Suomen Luokanopettajat rf och 
Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf utgör 
naturliga samarbetsparter. Fortbildningsverk-
samheten riktar sig till svensklärare, klasslä-
rare och blivande svensklärare, och den sker 
också på webben.

Röda Korsets första hjälp-utbildare 
utför lektioner för vårdstuderande.
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•  Svenska nu erbjuder ett brett urval  
  av program för elever i olika åldrar.

•  Utbudet varierar från år till år och  
  landskapsvis.

•  Nya program utvecklas regelbundet.

•  Programmen stöder målsättningarna  
  i läroplansgrunderna.

•  Lärarna kan beställa programmen  
  direkt via Svenska nu:s hemsida.



Barnvernisage i samband med 
Sverigedagarna år 2019 i Björneborg.
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Kunskap om Sverige och svensk 
ungdomskultur

Nordiska Band integrerar ämnesövergripan-
de språkundervisning med personlig passion 
för musik. Musikintresserade gymnasiestude-
rande från Finland, Sverige och Norge bild-
ar samnordiska musikgrupper som arbetar 
under ledning av deras musiklärare. Utöver 
musicerandet får eleverna lära ut sitt språk 
och sin kultur till sina bandmedlemmar un-
der ledning av deras svensklärare. Svenska 
nu utarbetar ett koncept för tandem-inlär-
ningen i projektet. Musikgymnasierna Va-
skivuoren lukio (Vanda), Puolanmäen lukio 
(Åbo), Gymnasieskolan Spyken (Lund) och 
Edvard Munch videregående skole (Oslo) 
medverkar i projektet.

Svenska nu:s verksamhet betonas kul-
tur som en väsentlig del av språkinlärning. 
Sverige och den svenska kulturen utgör 

en intressant inkörsport till svenska språ-
ket. Svenska nu förmedlar svenska artister 
och föreläsare till skolor inom ramarna för 
svenskundervisningen. Svenska nu:s program 
är ämnesöverskridande. Syftet är att ge en in-
blick i den svenska kulturen, uppmuntra elev-
er att tala svenska och visa nyttan av att kunna 
språket. Sverige har en given plats i Svenska 
nu:s teater-, musik- och filmutbud samt i verk-
samheten på sociala medier.

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

År 2020 arrangeras informationsdagar om 
Sverige för högskolestuderande i Tammer-
fors och på Hanaholmen. Temat för högsko-
leverksamheten under verksamhetsåret är 
globala frågor och evenemangen genomförs 
i samarbete med Riksföreningen Sverigekon-
takt och språkcentren vid högskolorna. 

Nätverket Svenska nu samarbetar med Sveri-
ges ambassad i Helsingfors när det gäller ar-
rangemangen kring barnevenemang och Sve-
rigedagarna. Svenska nu:s roll har bl.a. varit att 
arrangera ett mångsidigt program för elever 
och studerande under Sverigedagarna.

Svenska nu öppnar fönstret till Norden för 
eleverna. Den regionala filmverksamheten, 
Låna en nordbo-programmet och Nordiska 
landskap-utställningen med tillhörande läro-
material är exempel på Svenska nu:s nord-
iska program. Läsåret 2019-2020 genomför 
Svenska nu det samnordiska musikprojektet  
Nordiska Band.
 



Svenska nu och Sveriges ambassad i Helsing-
fors arrangerar en mötesdag om finsk-svenskt 
samarbete för Finlands och Sveriges minis-
termedarbetare och oppositionspartiernas 
centrala medarbetare. Syftet är att stärka del-
tagarnas förståelse om den nordiska referens-
ramen och skapa kontakter mellan politiska 
medarbetare i Finland och Sverige.

Svenska nu arrangerar lokala beslutsfattarträf-
far för att uppmuntra kommunala beslutsfat-
tare att utveckla samarbetet med sina svenska 
vänorter och erbjuda svenska som A-språk i 
grundskolan. Nätverket fortsätter att föra en 
dialog med arbetsmarknadsorganisationer 
om svenska språkets betydelse i arbetslivet.

Svenska nu tar vara på den expertis och auk-
toritet som Svenska nu:s delegationsmedlem-
mar besitter och utnyttjar detta i påverkans-
arbetet.

Beslutsfattarträff i mars 2019 på Olofsborgs slott.

Attityd- och samhällspåverkan

7

venska nu:s verksamhet fungerar inte 
i ett tomrum. Det politiska beslutsfat-
tandet och samhällsklimatet som åter-

speglas i föräldrarnas attityder påverkar ock-
så vardagen i skolan. Därför måste Svenska 
nu även göra en insats för att påverka attity-
derna och beslutsfattandet i en för svenskan 
positiv riktning.

I regeringsprogrammet förbinder sig reger-
ingen Rinne att i snabb takt göra ett program, 
som stärker inlärningen av det andra inhem-
ska språket i skolan. Svenska nu har framhål-
lit att tidigareläggningen av den medellånga 
svenskan till åk 6 var motiverad, men refor-
men ledde till ett bortfall av timmar i hög-
stadiet. Svenska nu verkar för att regeringen 
slutför reformen av B1-svenskan, så att åk 7-9 
ges flera årsveckotimmar till svenskundervis-
ningen. Svenska nu främjar också regerings-
programmets målsättning att abiturienter 
avlägger provet i andra inhemska språket i 
studentexamen.



Styrgrupp och delegation
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ätverket Svenska nu har en styr-
grupp och en delegation. De styran-
de organens uppgifter, befogenheter 

och mandatperioder regleras i nätverkets 
styrdokument. Svenska nu:s delegations-
medlemmar deltar i nätverkets påverkans-
arbete och fungerar som ambassadörer för 
svenska språket. Tidigare statsminister Paa-
vo Lipponen fungerar som projektets be-
skyddare och ordförande för delegationen. I 
delegationen är framstående personer från 
olika samhällssektorer i Finland och Sverige 
representerade.

Delegationsordförande Paavo Lipponen.

•  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

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



Målsättning

Nya utvärderingsmetoder

Påverka valet av A1-språk

Material för förskola samt A1 
och A2 svenskundervisningen

Nå klasslärare

Specialsatsning i huvudstadsregionen

Samarbete med Sveriges ambassad 
i Helsingfors

Program för högskolestuderande

Program för yrkesskola

Samnordiskt musikprojekt

Mera B1-svenska i åk 7-9

Revitaliserat vänortssamarbete 
och svenska som A-språk

Åtgärder

Enkät till svensklärare som 
bokat program 2020

Programmet språkliga smakbitar

Läroplansanpassat elektroniskt 
och tryckt material

Tyngdpunkt i fortbildningsverksamheten

Kulturturen, naturskoldagar, nordisk 
matkultur och lärarfortbildning

Barnevenemang och Sverigedagar 

Seminarier och prenumerationer 
av Affärsmagasinet Forum

Första hjälp-lektioner och nytt program

Nordiska Band

Påverka beredningen av regeringens 
program för inlärning av det andra 
inhemska språket

Lokala beslutsfattarträffar

Tidtabell

hösten

hela året

våren

hela året

hela året

hela året

hela året

hela året

våren

hela året

hela året
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Prioriterade insatser år 2020



våga 
uppleva 
svenska

www.svenskanu.fi | svenskanu@hanaholmen.fi
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo | +358 400 605 565 | www.hanaholmen.fi

         facebook.com/svenskanu         twitter.com/svenskanu         instagram.com/svenskanu

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


