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nadsorganisationer och samarbetspartner. 
Betydande synergier uppnås genom Svenska 
nu:s täta samverkan med Hanaholmen.  

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

Digitala lösningar och fokus på Åland

Uppdrag
venska nu-nätverkets pedagogiska upp-
drag är att motivera finskspråkiga barn 
och ungdomar i hela landet att våga an-

vända sin svenska. Metoden är att låta finsk-
språkiga elever möta svenska språket och 
kulturen i autentiska och positiva situationer. 
Utöver skolprogrammen producerar Svenska 
nu kompletterade och relevant läromaterial 
för undervisningen. Nätverket vill också inspi-
rera och stöda svensklärarna i deras arbete 
genom att ordna kompetensfrämjande fort-
bildning i samarbete med andra aktörer. 

Kulturuppdraget går ut på att göra den 
svenskspråkiga kulturen känd i Finland. Nät-
verket producerar överraskande programfor-
mer med intryck från Sverige och förmedlar 
aktuella artister med varierande språkliga 
bakgrunder. Verksamheten bidrar till att stärka 
förståelsen om Finlands tvåspråkighet och den 
nordiska tillhörigheten hos elever och lärare.

Inom ramen för samhällsuppdraget vill Svens-
ka nu bidra till ett gott språkklimat och bevaka 
förutsättningarna för svenskundervisningen. 
Nätverket främjar dialog med och mellan lo-
kala och nationella beslutsfattare, arbetsmark-

venska nu erbjuder olika läroämnes-
överskridande program för att stöda 
svenskundervisningen i finskspråkiga 

skolor. Programmen är avgiftsfria för skolorna 
och i utbudet ingår allt från filmvisningar, te-
ater- och musikföreställningar till workshops 
och föreläsningar. 

Nätverkets skolprogram uppfyller målen i de 
nationella läroplanerna genom att stöda språk-
pedagogiken samt elevernas språkliga medve-
tenhet och uppväxt till skickliga språkbrukare 
i en kulturellt och språkligt mångfacetterad 

värld. Eleverna erbjuds autentiska möten med 
svenska språket och de uppmuntras att tro på 
sig själv och använda den svenska de kan. 

Programmens ämnesöverskridande natur och 
praktiska arbetssätt ger upphov till glädje, 
lekfullhet och kreativitet. Svenska nu betonar 
också betydelsen av mångsidiga språkkunska-
per och respekt för alla språk. Nätverkets 
artister innehar olika språkliga och kulturella 
identiteter, vilket väcker elevernas intresse för 
den kulturella mångfalden i Finland och övriga 
Norden. Skolprogrammen utgör pedagogiska 
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är tillgängliga för alla skolor. Utöver virtuella 
workshoppar och föreläsningar producerar 
Svenska nu också egna podcast avsnitt. 

Svenska nu:s läromaterial ska komplettera de 
program som nätverket erbjuder och gagna 
även sådana elevgrupper som inte har möjlighet 
att få ett besök till skolan. År 2021 uppmärksam-
mar Svenska nu 100-årsjubileumet för Ålands 
självstyrelse med ett läromaterial om Åland. Lä-
romaterialet består av fem helheter som presen-
terar Ålands betydelse för unga ålänningar, fö-
retagsamhet, sevärdheter, naturen och historian.  

År 2021 träder gymnasiets nya läroplan i kraft 
och det är utöver distansundervisningen ett na-
turligt tema i Svenska nu:s fortbildningsverksam-
het för lärare. Svensklärarna i Finland rf, Suomen 
Luokanopettajat rf och Språklärarförbundet i 
Finland SUKOL rf utgör viktiga samarbetsparter. 
Fortbildningsverksamheten riktar sig till svensklä-
rare, klasslärare och blivande svensklärare.

De kommande åren har Svenska nu ett nära 
samarbete med Svenska folkskolans vänner 
inom ramen för ett ambitiöst vänskolepro-
jekt för svensk- och finskspråkiga skolor. Fem 
skolpar ingår ett strukturerat samarbete läs-
året 2021-2022 och verksamheten utvärde-
ras. Syftet med projektet är att avdramatisera 
de kulturella skillnaderna och öka finsk- och 
svenskspråkiga elevers förståelse om tvåsprå-
kigheten och den andra språkgruppens kultur-
traditioner. Svenska nu:s roll är att koordinera 
webbinarier och nätverksträffar samt mark-
nadsföra projektet till finskspråkiga skolor.

helheter, där artisternas besök kompletteras 
med pedagogiskt material.

Svenska nu når årligen omkring 70 000 elever 
och lärare i hela Finland. Svenska nu erbjud-
er program på alla utbildningsstadier, men de 
primära målgrupperna är finskspråkiga elever 
samt lärare som undervisar svenska i grund-
skolan och på andra stadiet. Inom yrkesutbild-
ningen är vårdstuderande en prioriterad mål-
grupp. Svenska nu arbetar målmedvetet med 
att göra verksamheten känd bland blivande 
svensklärare och engagera dem.

Svenska nu erbjuder ett mångsidigt urval av 
skolprogram till finskspråkiga skolor i alla lan-
dets landskap. Antalet kontakter, workshops 
och besökta skolor följs upp. Nya skolor ges 
alltid företräde när turnéerna läggs upp och 
elev- och lärarfeedback samlas in efter varje 
skolbesök. I slutet av verksamhetsåret genom-
för Svenska nu en enkät till alla svensklärare 
som bokat program för att utreda om skolbe-
söket påverkat elevernas intresse för svenska 
språket och studiemotivationen.  

Under coronakrisen har Svenska nu utvecklat 
material för distansundervisning samt nya vir-
tuella koncept för besök i klassrummet, och 
detta utvecklingsarbete fortsätter. Det per-
sonliga mötet med den svenskspråkiga kultu-
ren i skolan utgör kärnan i Svenska nu-nätver-
kets verksamhet, men det oaktat finns det ett 
behov att utveckla flera digitala lösningar som 

Videobaserat material med Petra Bergström.
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Därtill genomför Svenska nu en fortbildnings-
serie för språkbadslärare och svensklärare i 
samarbete med Åbo Akademi och Centret 
för livslångt lärande.

Svenska nu fortsätter att erbjuda tidsbe-
gränsade digitala prenumerationer av Huf-
vudstadsbladet till abiturienter som avlägger 
provet i svenska i studentexamen. Nätverket 
stöder också svenskundervisningen vid Fin-
lands universitet och yrkeshögskolor i sam-
arbete med Affärsmagasinet Forum. Högsko-
lorna får beställa ett antal Affärsmagasinet 

Forum-tidningar till klassrummet och använ-
da sig av Svenska nu:s uppgifter till ifrågava-
rande nummer.

År 2021 inleds tredje året av Svenska nu:s spe-
cialsatsning i huvudstadsregionen, som består 
av Kulturturen, naturpedagogik i närregionen, 
nordisk matkultur och inspirerande lärarfort-
bildning. Syftet med specialsatsningen är att 
motivera finskspråkiga elever att läsa svenska, 
stärka språkbadselevers språkliga medveten-
het samt stöda och uppmuntra svensklärare 
i deras arbete.
 

•  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.
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Inblick i svensk ungdomskultur

Låna en nordbo-programmet och Nordiska 
landskap-utställningen med tillhörande läro-
material är exempel på Svenska nu:s nordiska 
program. Läsåret 2021-2022 genomför Svens-
ka nu andra säsongen av det samnordiska mu-
sikprojektet Nordiska Band. 

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 har utarbetat ett koncept för tandem- 
inlärningen i projektet. Musikgymnasierna 
Vaskivuoren lukio (Vanda), Puolanmäen lukio 
(Åbo), Gymnasieskolan Spyken (Lund) och 
Edvard Munch videregående skole (Oslo) 
medverkar i projektet.

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 för-
medlar svenska artister och föreläsare till sko-
lor inom ramarna för svenskundervisningen. 
Svenska nu:s program är ämnesöverskridande. 
Syftet är att ge en inblick i den svenska kul-
turen, uppmuntra elever att tala svenska och 
visa nyttan av att kunna språket. Sverige har en 
given plats i Svenska nu:s teater-, musik- och fil-
mutbud samt i verksamheten på sociala medier.

Svenska nu:s lärarfortbildning förmedlar ock-
så kunskap om Sverige till svensklärarna och 
stöder svensklärarnas möjligheter att vistas i 
Sverige. 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 2021 arrangeras informationsdagar om 
Sverige för högskolestuderande i Jyväskylä 
och på Hanaholmen. Evenemangen genom-
förs i samarbete med Riksföreningen Sveri-
gekontakt och språkcentren vid högskolorna. 

Nätverket Svenska nu samarbetar med Sve-
riges ambassad i Helsingfors när det gäller 
arrangemangen kring barnevenemang och de 
regionala Sverigedagarna. Svenska nu:s roll 
har bl.a. varit att arrangera ett mångsidigt 
program för elever och studerande under 
Sverigedagarna.

På hösten 2021 arrangeras den populära 
Barnboksdagen på Hanaholmen och Svenska 
nu bidrar med svenskspråkigt programinne-
håll. Svenska nu producerar också ett läro-
material om Hanaholmens konstpark samt 
material som anknyter till aktiviteter i Hana-
holmens projektrum. 

Svenska nu öppnar fönstret till Norden för 
eleverna. Den regionala filmverksamheten, 

Barnevenemang på Sveriges ambassad år 2020.
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ambassad i Helsingfors och på Hanaholmen. 
Evenemanget riktar sig till Finlands och 
Sveriges ministermedarbetare och opposi-
tionspartiernas centrala medarbetare. Syftet 
är att stärka deltagarnas förståelse om den 
nordiska referensramen och skapa kontak-
ter mellan politiska medarbetare i Finland 
och Sverige.

Svenska nu arrangerar lokala beslutsfatt-
arträffar inför och efter kommunalvalet i 
Finland för att uppmuntra kommunala be-
slutsfattare att utveckla samarbetet med 
sina svenska vänorter och erbjuda svenska 
som A-språk i grundskolan.  Nätverket fort-
sätter att föra en dialog med arbetsmark-
nadsorganisationer om svenska språkets 
betydelse i arbetslivet.

Svenska nu tar vara på den expertis och 
auktoritet som Svenska nu:s delegations-
medlemmar besitter och utnyttjar detta i 
påverkansarbetet.

Samhällspåverkan och  
svenskundervisningen

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 Marin att i snabb takt göra ett pro-
gram, som stärker inlärningen av det andra 
inhemska språket i skolan. Svenska nu har 
framhållit att tidigareläggningen av den med-
ellånga svenskan till åk 6 var motiverad, men 
reformen ledde till ett bortfall av timmar i 
högstadiet. Svenska nu verkar för att re-
geringen slutför reformen av B1-svenskan, 
så att åk 7-9 ges flera årsveckotimmar till 
svenskundervisningen. Svenska nu främjar 
också regeringsprogrammets målsättning att 
abiturienter avlägger provet i andra inhemska 
språket i studentexamen. 

År 2021 är Finland ordförande för Nordis-
ka ministerrådet och då antas en ny nordisk 
språkdeklaration. Svenska nu deltar i bered-
ningen av språkdeklarationen och lyfter fram 
hur man kan använda sig av kulturimpulser för 
att skapa ingångar till språkinlärning. Svenska 
nu verkar för att Finland under ordföran-
deskapsåret arrangerar en konferens om 
bärkraftig språkutveckling och den aktuella 
språkdeklarationen på Hanaholmen. 

År 2019 inledde Svenska nu ett projekt för 
att engagera politiska medarbetare i Finland 
och Sverige. Projektet utmynnade i en lyck-
ad svensk-finsk mötesdag i Finlands ambas-
sadörs residens i Stockholm med aktuella 
föreläsningar och förtroliga bilaterala sam-
tal. Mötesdagen upprepas våren 2021 och 
den äger den här gången rum på Sveriges 

Svensk-finsk mötesdag i Stockholm år 2019.
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Styrgrupp och delegation
ätverket Svenska nu har en styrgrupp 
och en delegation. De styrande or-
ganens uppgifter, befogenheter och 

mandatperioder regleras i nätverkets styrdo-
kument. Svenska nu:s delegationsmedlemmar 
deltar i nätverkets påverkansarbete och fung-
erar som ambassadörer för svenska språket. 
Tidigare statsminister Paavo Lipponen funge-
rar som projektets beskyddare och ordföran-
de för delegationen. I delegationen är fram-
stående personer från olika samhällssektorer 
i Finland och Sverige representerade.

Svenska nu bereder en historik om nätverkets 
verksamhet med tanke på jubileumsåret 2022. 
Avsikten med historiken är att berätta nät-
verkets historia, men också förankra den till 
den förändrande språkpolitiken och språkkli-

•  Hanaholmen  
  – kulturcentrum för Sverige och Finland 

•  Kulturfonden för Sverige och Finland 

•  Saga rf – ämnesförening för nordiska språk och 

  svensk översättning vid Helsingfors universitet

•  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: 

matet i Finland. I historiken granskas Svenska 
nu:s förmåga att utvecklas och anpassa sig till 
dessa skeenden samt till förändringarna i läro-
planerna under årens lopp.
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Målsättning

Digital programverksamhet

Skapa synergier med  
Hanaholmens verksamhet 

Uppmärksamma Ålands självstyrelse

Etablera en struktur för 
vänskoleverksamhet

Anpassa verksamheten med  
anledning av gymnasiets nya läroplan

Specialsatsning i huvudstadsregionen

Verksamhet för politiska medarbetare

Samarbete med Sveriges ambassad  
i Helsingfors

Program för högskolestuderande

Program för yrkesskola

Mera B1-svenska i åk 7-9

Revitaliserat vänortssamarbete 
och svenska som A-språk

Kvalitativ utvärdering

Uppmärksamma nätverkets 
jubileumsår 2022

Åtgärder

Virtuella program, webbinarier, 
videomaterial och podcast-avsnitt

Medverkan i Barnboksdagen samt 
koncept för Hanaholmens projektrum. 

Läromaterial om Åland

Vänskoleprojekt med 
Svenska folkskolans vänner

Tyngdpunkt i fortbildningsverksamheten

Kulturturen, naturskoldagar,  
nordisk matkultur och lärarfortbildning

Finsk-svensk mötesdag

Barnevenemang och Sverigedagar

Seminarier och prenumerationer  
av Affärsmagasinet Forum

Första hjälp-lektioner

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

Lokala beslutsfattarträffar  
inför och efter kommunalvalet

Enkät till svensklärare 
som bokat program 2021

Svenska nu bereder en historik om 
nätverkets verksamhet

Tidtabell

hela året

hela året

våren

hela året

hela året

hela året

våren

hela året

hela året

hela året

hela året

hela året

hösten

hela året

Prioriterade insatser år 2021
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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  


