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Uppdrag
De språkliga variationerna är värdefulla för
elevernas språkfostran och inlärning, vilket
även lyfts i de nationella läroplanerna i Finland.
Svenska nu hjälper barnen att få upp ögonen
för den kulturella mångfald som finns både i
Finland och i övriga Norden.

venska nu-nätverkets pedagogiska uppdrag är att motivera finskspråkiga barn
och ungdomar i hela landet att våga använda sin svenska. Metoden är att låta finskspråkiga 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 inspirera och stöda svensklärarna i deras arbete
genom att ordna kompetensfrämjande fortbildning i samarbete med andra aktörer.

Inom ramen för samhällsuppdraget verkar
Svenska nu för ett tvåspråkigt Finland med
starka band till Norden och engagerar sig i
frågor som rör svenskundervisningen. Nätverket skapar arenor för en balanserad språkdiskussion och främjar kontakten med Sverige.
Betydande synergier uppnås genom Svenska
nu:s täta samverkan med Hanaholmens övriga
programverksamhet.

Kulturuppdraget går ut på att göra den svenskspråkiga kulturen känd i Finland. Vi erbjuder
många olika slags upplevelser och förmedlar
aktuella artister som ger eleverna nya intryck
från Sverige. Bland artisterna finns rikssvenskar, sverigefinnar, finlandssvenskar, finskspråkiga och personer med invandrarbakgrund.

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

Metoden är att låta finskspråkiga elever
möta svenska språket och kulturen i
autentiska och positiva situationer.

Nätverket Svenska nu
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Jubileumsår

Diskussion under Svenska nu-dagarna år 2019

ätverket Svenska nu firar sitt 15-årsjubileum med att ge ut en historik
om nätverkets verksamhet. Avsikten
med historiken är att presentera Svenska nu:s
verksamhet genom åren, men också förankra
den till den förändrande språkpolitiken och
språkklimatet i Finland. I historiken granskas Svenska nu:s förmåga att utvecklas och
anpassa sig till dessa skeenden samt till förändringarna i läroplanerna under årens lopp.
Historiken presenteras under ett jubileumsseminarium på hösten.

Nätverket Svenska nu

Nätverket firar även jubileumsåret genom att arrangera Svenska nu-dagarna
för tredje gången på hösten. Evenemanget
riktar sig till studeranden och svensklärare i hela landet. Deltagarna får bekanta
sig med Svenska nu:s skolprogram och
utvärdera dem. Därtill får deltagarna delta
i en idéstorm för att utveckla nätverkets
program. I programmet ingår också inspirerande kulturprogram och social samvaro
på Hanaholmen. 
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Skolprogram och lärarverksamhet
venska nu gör ett pionjärarbete när det
gäller att utveckla läroämnesöverskridande och relevanta program för svenskundervisningen. Programmen utgör pedagogiska
helhetspaket med tillhörande material och de
är förenliga med nationella läroplansgrunder.
Vi vill erbjuda eleverna upplevelser och uppmuntra dem att tro på sig själva och använda
den svenska de kan. Svensklärarna uppskattar
att Svenska nu kan förmedla skolbesök av
inspirerande personer med varierande bakgrund som talar autentisk svenska. Nätverkets
digitala läromaterial är aktuella och de ger
läraren möjlighet att variera sin undervisning.

filmvisningar, teater- och musikföreställningar
till workshops och föreläsningar. Programmen
är avgiftsfria och nya skolor ges alltid företräde i samband med bokningar.
Svenska nu:s verksamhet är riksomfattande, men under verksamhetsåret görs även
charmoffensiver i avgränsade regioner för
att skapa en större effekt. Antalet kontakter,
workshops och besökta skolor följs upp och
elev- och lärarfeedback samlas in efter varje
skolbesök. I slutet av verksamhetsåret genomför Svenska nu en enkät till alla svensklärare
som bokat program för att utreda om skolbesöket påverkat elevernas intresse för svenska
språket och studiemotivationen.

I Svenska nu:s programutbud ingår såväl fysiska som virtuella skolprogram år 2022.
De fysiska programmen möjliggör en bättre
närvaro och direkt interaktion med eleverna.
Med de virtuella programmen kan Svenska nu
t.ex. göra kända svenska besöksmål tillgängliga
för eleverna och erbjuda besök till landets alla
finskspråkiga skolor. I utbudet ingår allt från

Nätverket Svenska nu

Lärarna involveras också i utvecklingen av nya
program för att säkerställa att de är relevanta
för undervisningen. Därtill inför Svenska
Svenska nu:s läromaterial om Åland

4

Verksamhetsplan 2022

Språkbad i naturen med Natur och Miljö rf.

nu en kontinuerlig process för att ta emot
programförslag från olika aktörer. Processen
garanterar ett genomskinligt, likvärdigt och
konsekvent förfarande.

är att ta fram fungerande modeller för vänskolverksamhet och skapa bestående samarbetsstrukturer skolor emellan.

Svenska nu erbjuder program till elever och
lärare på alla utbildningsstadier. Nätverket riktar sig också till nya lärargrupper genom att
utveckla skräddarsydda program för lektioner
i konst- och färdighetsämnen.

Svenska nu producerar ett läromaterial som
har fokus på Svenskfinland och olika yrken.
Materialet riktar sig till finskspråkiga yrkesskolor och högstadier runtom i landet.
Läromaterialet består av korta videohälsningar från olika delar av Svenskfinland, där studeranden vid yrkesskolor får berätta om sig
själv, sin hemort eller studieort och om sina
studier. Syftet med materialet är att öka finskspråkiga elevers kunskap och kännedom om
Svenskfinland samt om olika yrken och bidra
till att erbjuda aktuellt material till svenskundervisningen vid yrkesskolor.

Svenska nu arbetar målmedvetet med att
göra verksamheten känd bland blivande
svensklärare och samarbetar med universitetens ämnesföreningar.
Svenska nu arrangerar kompetenshöjande
lärarfortbildning i egen regi och i samarbete
med andra. Nätverket vill erbjuda lärarna en
guldkant i vardagen och presentera intryck
från Sverige. I repertoaren ingår såväl fysiska träffar och exkursioner som webbinarier
och virtuella fikastunder.

Svenska nu:s specialsatsning i huvudstadsregionen fortsätter. I satsningen ingår svenskspråkiga kulturbesök, naturskoldagar, inspirerande lärarfortbildning samt workshoppar
för konst- och färdighetsämnen. I samarbete
med lokala aktörer skapas en kraftsamling för
svenskan. Projektet motiverar finskspråkiga
elever att läsa svenska, stärker språkbadselevers språkliga medvetenhet och stöder och
uppmuntra svensklärare i deras arbete. 

Svenska nu:s och Svenska folkskolans vänners
vänskolprojekt engagerar aderton finsk- och
svenskspråkiga skolor under läsåret 20212022. Svenska nu håller upp energinivån i projektet och arrangerar nätverksträffar med de
medverkande skolorna. Syftet med projektet

Nätverket Svenska nu
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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
		 och programförslag mottas kontinuerligt.
•		 Programmen stöder målsättningarna
		i läroplansgrunderna.
•		 Lärarna kan beställa programmen
		 direkt via Svenska nu:s hemsida.

Nätverket Svenska nu
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Svenska besöksmål och arbete i Norden
Svenska nu:s verksamhet betonas att den
svenskspråkiga kulturen utgör en intressant
inkörsport till språket. När våra artister besöker skolorna kan det hända att det är första
gången eleven möter en person som pratar
svenska. Tack vare nya samarbeten kan vi också bjuda elever på virtuella besök till svenska
besöksmål. Därtill får eleverna en inblick i
ungas vardag i Sverige och det svenska Finland
via våra videomaterial. Läraren kan också inleda sin lektion med våra podcast-avsnitt från
miljöer i Sverige.
Nätverket Svenska nu samarbetar med Sveriges 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.

Svenska nu har arrangerat flera barnevenemang
på Sveriges ambassad i Helsingfors

ner och råvaror. Efter lektionen får skolorna
skicka elektroniska vykort från Åland till varandra. Vykorten publiceras som en följetong
på Svenska nu:s läromaterialssida.

År 2022 samarbetar Svenska nu med Pohjola-Nordens ungdomsförbund för att göra
Nordjobb känt för eleverna. I programmet ingår svenskspråkiga erfarenhetsföresläsningar
av tidigare nordjobbare i klassrummen samt
ett pedagogiskt material som ger eleverna
verktyg att söka nordjobb.

Läsåret 2021-2022 genomför Svenska nu
andra säsongen av det samnordiska musikprojektet Nordiska Band. Nordiska Band
integrerar ämnesövergripande språkundervisning med personlig passion för musik. Musikintresserade gymnasiestuderande
från Finland, Sverige och Norge bildar samnordiska musikgrupper som arbetar under
ledning av deras musiklärare. Utöver musicerandet får eleverna lära ut sitt språk och
sin kultur till sina bandmedlemmar under
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. 

Med stöd från Nordplus och i samarbete med
Föreningen Norden i Sverige erbjuder Svenska nu virtuella lektioner om Åland för elever
i Finland och Sverige läsåret 2021-2022. Kändiskocken Michael Björklund möter en skola
i taget under den fartfyllda lektionen. För de
finskspråkiga eleverna är lektionen en övning i
språkförståelse och de får lära sig roliga anekdoter om Åland när de följer med Björklunds
matlagning. De svenska eleverna får ta del av
en föreläsning, där Björklund berättar om
sin matlagningsfilosofi, åländska mattraditio-
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Påverkansarbete i kommunerna
å skolämnen ger upphov till en så värdeladdad diskussion som svenskundervisningen
i finska skolor. Som en politiskt obunden
aktör kan Svenska nu ge svensklärarna en röst
och erbjuda ett bredare nordiskt perspektiv i
debatten. Vi verkar för ett positivt språkklimat,
där man ser möjligheterna med svenskan.

ningen av Nationalspråkstrategin.Vi lyfter fram
behovet att stärka svenskundervisningens
timresurser i högstadiet för att uppnå målsättningarna i läroplanen. Vidare förespråkar vi
införande av en ämnesöverskridande helhet i
klasslärarutbildningen, där studeranden får fördjupa sig i de nordiska ländernas språk, kultur,
historia och samhälle. Detta mot bakgrunden
att eleverna i finskspråkiga skolor numera börjar med svenskan senast i årskurs sex. Vi föreslår också att man borde få tilläggspoäng för
studentsvenskan i högskolestudier.

Svenska nu definierar som sitt uppdrag att
förbättra förutsättningarna för svenskundervisningen på nationell och lokal nivå. Nätverket
arrangerar beslutsfattarträffar för att skapa
arenor för en balanserad språkdiskussion på
lokal nivå. Vi uppmuntrar kommunala beslutsfattare att utveckla samarbetet med kommuner i Sverige och erbjuda svenska som A-språk
i grundskolan. Svenska nu arrangerar träffarna
i samarbete med relevanta intressenter för att
skapa bestående effekter i kommunerna.

Svenska nu har en delegation som består av
framstående personer från olika samhällssektorer i Finland och Sverige. Tidigare statsminister
Paavo Lipponen fungerar som projektets beskyddare och ordförande för delegationen. År
2022 genomförs en strategiprocess för att förtydliga delegationens roll och lägga upp nätverkets målsättningar inför riksdagsvalet 2023. 

På nationell nivå bedriver Svenska nu påverkansarbete för att regeringen ska reformera
svenskundervisningen i samband med bered-

Nätverket Svenska nu
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Styrgrupp
ätverket Svenska nu har en styrgrupp
som består av relevanta parter för
nätverket. Styrgruppen fastställer
nätverkets mål, budget, verksamhetsplan
och styrdokument. Styrgruppsmedlemmar-

na bidrar med sin expertis och idkar kritisk
översyn över projektets verkställighet. Styrgruppen har tillsatt en arbetsgrupp för att dra
upp riktlinjerna och övervaka beredningen av
nätverkets historik. 

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

Nätverket Svenska nu
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Prioriterade insatser år 2022
Målsättning

Åtgärder

Tidtabell

Fira Svenska nu:s 15-årsjubileum

Lansering av historik
och Svenska nu-dagar

hela året

Större genomslag
med skolprogram lokalt

Charmoffensiver i avgränsade regioner

hela året

Engagera nya lärargrupper
och blivande lärare

Virtuella kaffestunder
och introduktionspaket

hela året

Etablera en struktur
för vänskolverksamhet

Vänskolprojekt med
Svenska folkskolans vänner

hela året

Uppmuntra unga att söka nordjobb

Samarbetsprojekt med
Pohjola-Nordens ungdomsförbund

hela året

Specialsatsning i huvudstadsregionen

Idrottstimmar, kulturbesök, naturskoldagar,
nordisk matkultur och lärarfortbildning

hela året

Uppmärksamma Åland
100-jubileumsåret

Virtuella lektioner och
digitalt material om Åland

våren

Samarbete med Sveriges
ambassad i Helsingfors

Barnevenemang och Sverigedagar

hela året

Skapa nordisk nytta

Andra säsongen av
Nordiska Band slutförs

våren

Struktur för kommunsamarbete
med Sverige

Beslutsfattarträffar arrangeras
i samarbete med intressenter

hela året

Utarbeta målsättningar inför
riksdagsvalet och förtydliga
delegationens roll

Strategiprocess för påverkansarbete

hela året

Nätverket Svenska nu

10

Verksamhetsplan 2022

våga
uppleva
svenska

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

