
POPPIS 1/2023 | 9

Mitt i novembermörkret var Hana
holmens kulturcentrum pyntat med 
ballonger och blommor. Nätverket 

Svenska nu som grundades år 2007 nådde 15 
års ålder vilket naturligtvis var värt att fira till
sammans med svensklärare och lärarstuderan
de från hela landet. 

Deltagarna välkomnades av projekt chefen 
Mikael Hiltunen och Svenska nuteamet. Där
efter fick publiken höra om lärdomar från nät
verkets vänskolprojekt Ska vi bli vänner? som 
sedan höstterminen 2021 har genomförts i 
samarbete med Svenska folkskolans vänner. 
I projektet har 18 finsk och svenskspråkiga 
skolor bildat 9 skolpar som har samarbetat på 
många olika sätt. Eleverna har fått öva både 
sina  skriftliga och muntliga färdigheter bland 
annat genom brevväxling, utbyte av videon, 
samtals övningar och eklasstandemmetoden. 

  Liisa Suomela  |   T.f. projektchef, Nätverket Svenska nu   ◆   Ina Suominen  |  Programkoordinator, Nätverket Svenska nu

Svenska nu-dagarna som arrange rades den 
11–12 november 2022 samlade för tredje gången 
svensklärare och svensklärarstuderande till 
Hanaholmens kultur centrum, den här gången för 
att fira nät verkets 15-årsjubileum. Deltagarna fick 
också komma med inspel till verksamheten, ta del av 
och utvärdera program, bekanta sig med lärdomar 
från vänskol projektet och följa med en diskussion 
om Svenska nus historia. I programmet ingick också 
musik och improvisationsteater.

Svenska nus 15 år  
firades med svensklärare

Svenska nu-teamet, från vänster Tyra Therman, Liisa Suomela, Mikael Hiltunen, Oona 
Merto niemi och Ina Suominen. Från bilden saknas Nathalie Räihä och Henrik Huldén.
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Höjdpunkten för många har ändå varit 
besöken till varandras skolor. Svensklä
rare Arto Heiskanen från Puolalanmä
en lukio och finsklärare Riikka Jutila 
från Katedralskolan i Åbo samt svensk
lärare Jaana Kähö från Kosken koulu i 
Imatra och finsklärare Åsa Bergholm 
från Karis svenska högstadium i Ra
seborg delade med sig av sina erfaren
heter för en intresserad publik. Avslut
ningsvis konstaterades det att eleverna 
har fått en kontaktyta till den andra 
språkgruppen och en utvidgad bild av 
Finlands tvåspråkighet.

Nätverkets 15 verksamhetsår

Under Svenska nudagarna presentera
des också Svenska nus historik och nät
verkets 15 verksamhetsår diskuterades 
i en paneldebatt. Inledningsvis presen
terade historikens skribent, program
koordinator Ina Suominen historiken. 
Hon berättade om bakgrunden till hur 
Svenska nu grundades och hur arbetet 
organiserades. Utgående från nätver
kets tre målsättningar gjorde hon en 
svepande genomgång av programverk
samheten, de olika projekten, lärar
verksamheten och påverkansarbetet. 
Historiken finns tillgänglig på Svenska 
nus webbplats.

I paneldebatten medverkade projekt
ledare för Uppdrag språköar på Finlands 
Kommunförbund Karin Iha lainen, 
svensklärare Marjo Kekki, mi nis ter 
Pär Stenbäck, Svenska nus program

koordinator Liisa Suomela och Teater 
Taimines teaterchef C G Wentzel. Alla 
panelister har långvariga erfarenheter 
av Svenska nu och kunde reflektera ur 
olika synvinklar på nätverkets verksam
het och effekt. Wentzel intygade också 
att under de senaste 15 åren har elever
nas attityder blivit bättre och språkkli
matet har avdramatiserats.

Efter paneldiskussionen kulminera
de firandet i en festlig jubileumsmiddag 
med Svenska nu delegationens heders
ordförande Paavo Lipponen som värd.

Learning café gav nya idéer och 
utvecklingsförslag

Den andra konferensdagen inleddes 
med att deltagarna fick höra om de 
pedagogiska riktlinjerna i Svenska nus 
verksamhet. Både nätverkets läromate
rial och skolprogram ska vara förenliga 
med grunderna i de nationella läropla
nerna genom att de bland annat väcker 
elevernas språkliga medvetenhet, akti
verar eleverna, inbjuder till kreativitet 
och glädje och naturligtvis ökar elever
nas kunskaper i svenska och känne
domen om Sverige, Svenskfinland och 
Norden. 

Efter den inledande presentationen 
fick deltagarna fundera över nya teman 
som kunde beaktas i verksamheten, re
dogöra för former som fungerar samt 
komma med allmänna kommentarer 
om programmen och materialen. När 
det gäller läromaterialen efterlyste del

tagarna hörförståelseuppgifter om öv
riga Norden, olika spel och videor om 
vardagssituationer och mera material 
åt lågstadiet. På programsidan ville del
tagarna bland annat ha gemensamma 
evenemang kring olika högtider, be
sökare från näringslivet och idrottsöv
ningar samt fler möjligheter till teater
besök. 

Roliga, aktuella och fräscha 
program

Under de två dagarna fick deltagarna 
också testa och utvärdera sex olika pro
gram: Teaterverkstad med Esbobygdens 
ungdomsförbund, Utomhuspedagogik 
och Äventyret Nordjobb på fredagen 
samt Petra Bergström & fantasidjur, 
Ord konstverkstad med Sydkustens 
ord konstskola och Kaj Kunnas föreläs
ning på lördagen. 

Deltagarna fick bedöma workshop
pen på en skala från 1 till 10 (1 = inte 
så bra, 10 = toppen) och välja adjektiv 
som beskrev upplevelsen. Deltagarna 
fick också ange vilka känslor program
met väckte och svara på frågan om de 
skulle beställa programmet till sin sko
la. Sammanlagt 78 utvärderingar samla
des in och programmen fick medelvär
det 9,57. Deltagarna valde för det mesta 
adjekti ven roligt, aktuellt, fräscht och 
tydligt. Efter programmet kände del tag
arna  oftast glädje och iver. 

I Svenska nudagarna ingick också 
kulturprogram. Musikern Simon Zion 

Paneldiskussion 
med Liisa  Suomela, 

Marjo Kekki, 
Pär Stenbäck, 

Karin Ihalainen och 
CG Wentzel.
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Nätverket Svenska nu grundades 2007 som en reaktion 
till den språkpolitiska utvecklingen och det försäm

rade språkklimatet i Finland. I början av 2000talet slopades 
den obligatoriska svenskan i studentskrivningarna, svensk
kunskaperna i finskspråkiga skolor sjönk och språkdebatten 
fördes med en hårdare tongång, speciellt på nätet och so
ciala medier. Följaktligen hade flera aktörer under en längre 
tid oroat sig för svenskundervisningen i Finland och därför 
inledde Kulturfonden för Sverige och Finland ett beredande 
arbete för att grunda ett resurscenter för svenskundervis
ningen i Finland. I Sverige hade myndigheterna också visat 
intresse för att stödja svenskundervisningen i grannlandet 
och därför grundades Svenska nu på Hanaholmen i samför
stånd med både finska och svenska aktörer.

Idag är Nätverket Svenska nu Hanaholmens, kulturcen
trum för Sverige och Finland, största projekt. Nätverkets 
syfte är att motivera och inspirera finskspråkiga barn och 
ungdomar i deras svenskstudier. Svenska nu består av en 
delegation som fungerar som ett representativt organ, en 
styrgrupp som ser över det strategiska arbetet samt ett ar
betslag, placerat på Hanaholmen, som sköter den operativa 
verksamheten. Svenska nu finansieras med medel från den 
finska och svenska staten samt privata aktörer.

Svenska nu har ett pedagogiskt, kulturellt och samhäl
leligt uppdrag. Inom ramarna för dessa skapar Svenska nu 
skolprogram och läromaterial samt arrangerar lärarfortbild
ningar. Svenska nu strävar även efter att göra Sverige och 
Norden samt finlandssvensk och rikssvensk kultur känd i 
Finland genom sina skolprogram, lärarfortbildningar och 
övriga evenemang. På det samhälleliga planet strävar Sven
ska nu efter att förbättra förutsättningarna för svenskunder
visningen och förbättra språkklimatet i Finland. Svenska nu 
har genom åren etablerat sig som en aktör på utbildningsfäl
tet och en granskning av Svenska nus kontinuerliga utvärde
ring visar att majoriteten av både lärare och elever har varit 
nöjda med nätverkets verksamhet. 

Ina Suominen

uppträdde under minglet före middagen på 
fredagen och Svenska nudagarna avslutades 
med teatergruppen Stjärnfalls improvisa
tionsteater. Både Simon Zion och Stjärnfall 
har gjort skolbesök under de senaste åren.

Jag hoppas på att de två dagarna var lika 
inspirerande för deltagarna som de var för 
oss. Att utveckla nya program i dialog med 
lärare och utvärdera innehållet kontinuerligt 
också efter varje besök är centralt för Svens
ka nus verksamhet för att kvalitetssäkra ut
budet och dess meningsfullhet. Vi tar gärna 
emot nya idéer och utvecklingsförslag också 
via andra kanaler och vill uppmuntra lärare 
att vara i kontakt med oss med låg tröskel 
också i fortsättningen.

Jag vill ännu tacka alla deltagare och hop
pas på återseende! 

Liisa Suomela

Teatergruppen Stjärnfall bjöd på improvisations-
teater.

Svenska nus historia  
i ett nötskal

Programkoordinator Ina Suominen presenterade Svenska nus 
historik.


