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Verksamhetsledare för projektet Kielilähettiläät – Språkambassadörerna

”Miks just mun pitäis oppia ruotsia”

?

Låt språkambassadören visa vägen!
”Varför ska jag lära mig svenska?
Vilka möjligheter kan svenska öppna
för mig?”, kan många elever fråga
när de sitter på svenska lektioner. Ju
bättre eleverna kan svara på dessa två
frågor, desto sannolikare ökar deras
inre motivation på svenska lektioner.
Men hur kan man hjälpa elever att
hitta svar på dessa frågor? I april 2019
startar ett projekt som Kielilähettiläät
– Språkambassadörerna vars mål är
att göra just det.

”Vid gymnasiet visste jag inte att kärleken skulle ta mig till
Sverige”, berättade Merja-Liisa Heikkinen i Siilinjärven lukio
10.12.2018. Heikkinen bodde i Sverige i närmare 40 år.
Kuva: Ronja Soponen/Uutis-Jousi

Kielilähettiläät blir ett nätverk som förbättrar attityderna
gentemot tvåspråkighet och försöker få människor att förstå
vilken personlig resurs det är att kunna flera språk. Målet är
att levande och lokala exempel ska väcka individernas inre
motivation att lära sig och använda det andra inhemska.
Ambassadörerna besöker skolor, företag och andra organisationer där de berättar om sina (roliga) historier och erfarenheter av språkinlärning. Under besöket kan man diskutera
även deltagarnas framtidsplaner i små grupper och hur kunskaper i svenska (och finska) kan öppna nya möjligheter t.ex.
i arbetslivet.
Språkambassadörer representerar alla åldrar, bakgrunder,
utbildningar och geografiska områden. Språkambassadören
kan vara född i Finland eller hen kan vara invandrare. När
ambassadörerna besöker finska skolor håller de lektionerna
på svenska och i svenskspråkiga skolor pratar de finska.
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Projektet är i pilotfas och i skrivande stund (4.2.2019) har
Kielilähettiläät ordnat sju besök som koordineras via verksamhetsledaren för projektet Jaan Siitonen. När man har hittat en
gemensam tidpunkt som passar både skolan och ambassadören
har kontakten flyttats över mellan läraren och besökaren. De
praktiska arrangemangen har hittills fungerat smärtfritt och vi
har haft besök i Siilinjärvi, Lahtis, St. Michel och Tavastehus. Ett
pilotbesök har tagit en lektion och feedbacken har varit i stor
del positiv.
De lokala medierna har också visat sitt intresse och skrivit
artiklar om besöken. Också intresset bland skolor och potentiella språkambassadörer har varit stort. Vi har redan bokat in
20 besök för våren 2019 trots att projektet ännu är i pilotfas.
Kielilähettiläät-projekt lanseras i början av april och då kan
du beställa en språkambassadör på sidan www.kielilahettilaat.fi.
Via samma sida kan man även meddela sitt intresse att bli

Miska Siilin diskuterade
11.12.2018 med eleverna
vid Lahden lyseon lukio hur
svenska kunde hjälpa och
öppna nya möjligheter för
dem i framtiden. Miska Siilin
kommer från Lahtis och
studerar vid Svenska Socialoch kommunalhögskolan i
Helsingfors.
Kuva: Marjaana Lahola / EteläSuomen Sanomat

en språkambassadör. Alla medlemmar i SRO kommer att få
e-post när projektet lanseras.
Målet är även att rikta vissa besök till föräldrar. En stor del
av attityderna kommer från föräldrarna och ifall vi får föräldrarna att bli ivriga och motiverade att förbättra sina kunskaper
i de inhemska språken kan intresset smitta av sig även på följande generationer.
Kielilähettiläät-projektet drivs av föreningen Kansalliskielet – Nationalspråken rf som grundades år 2010. Föreningens
syfte är att förstärka Finlands nationalspråk finska och svenska
samt förstärka den nordiska samhörigheten och kulturella
band speciellt hos finskspråkiga finländare.
Projektets finansieras med hjälp av Svenska Kulturfondens
Hallå-insats.

rätta sin språkhistoria? Det visade sig att det finns många som är
stolta över att de har lärt sig svenska/finska och vill gärna berätta
sin historia för andra!
När Svenska Kulturfonden lanserade sin Hallå-projekt märkte
Siitonen och de andra medlemmarna i styrelsen att här finns chansen att skapa resurser för ett nätverk som motsvarade Siitonens
vision. Projektet fick treårig finansiering och målet är att göra 300
besök före sommaren 2021.
I samband med alla besök har alla elever, lärare och språkambassadörer en möjlighet att fylla en utvärderingsblankett. Denna
feedback kommer att hjälpa oss att utveckla projektet så att den
kan erbjuda det bästa stödet för lärare.
Språkambassadörer står i tjänst för att sprida glädje över språket! 

Hur började projektet?

Idén till projektet föddes år 2010 när projektets nuvarande
verksamhetsledare Jaan Siitonen besökte sitt gamla gymnasium Tapiolan lukio för att berätta för elever om sina egna erfarenheter. Siitonen hade tagit studenten år 2007 och hade haft
en negativ attityd till svenskan. Attityden syntes även i hans
vitsord: medeltal i svenska var 5,5 och approbatur i studentexamen.
Allt ändrades i militären år 2007 när han ryckte till Dragsvik och sedan dess har han studerat vid Svenska Social- och
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och jobbat på
svenska i Finland och utomlands. Sedan år 2010 har Siitonen
besökt tiotals skolor både på egen hand och via föreningen Komin. På dessa besök märkte han fort att berättelserna hade en
positiv effekt på eleverna. Siitonen har även deltagit i SRO:s
utbildningar bl.a. det tvååriga projektet Framåt med svenskan.
Idén att bygga ett nätverk kom upp då när Siitonen besökte
Jyväskylä och Uleåborg för att berätta sin historia. Mottagandet var inte alls lika varmt som det hade varit i huvudstads
regionen och orsaken blev snabbt klar: för en helsingforsare är
det inte lätt att komma till andra städer och berätta hur världen
ligger utan det bästa alternativet är någon som kommer från
området. Skulle man kunna hitta andra människor som vill be-

Vad är Kielilähettiläät?
 Ett nätverk vars mål är att göra 300 besök i skolor,

företag och andra organisationer 2019 - 2021
 Projektet koordineras av Kansalliskielet rf – Natio-









nalspråken rf, och målet är att förstärka Finlands
två nationalspråk
Som mål är att få 50 – 100 språkambassadörer
som berättar sin språkberättelse hur t.ex. svenska
har öppnat nya möjligheter
Projektet lanseras den tredje april. Innan lanseringen görs ca. 20 pilotbesök runt i Finland
Projektets syfte är att väcka intresse för våra
nationalspråk
I finskspråkiga områden pratar en lokal finskspråkig för svenska språket och t.ex. på Åland pratar
en ålänning om sina erfarenheter på finska
Projektet finansieras av Svenska Kulturfondens
Hallå-projekt
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