
Presentation för gymnasier



Kort om Språkambassadörerna
• Grundad 2019

• Över 1000 gjorda besök

• Ambassadörer har inte svenska som sitt 

modersmål

• Fokus ligger på Svenska som en 

möjlighet



• Gå till breakout rooms (3–4 personer)
• Ge exempel på situationer där ni har

behövt svenska eller där man behöver
svenska

Varför behöver man svenska?



• Varför har jag velat lära svenska?
• Hur har jag lärt?
• Vad har jag studerat?
• Vad har varit nyttan av svenskan?

Min berättelse



Svenska öppnar dörrar för studier…
Universitet i Finland: 

• Helsingfors universitet
• Social- och kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet
• Svenska Handelshögskolan
• Åbo Akademi

Yrkeshögskolor i Finland: 
• Arcada
• Novia



Svenska öppnar dörrar för studier…
I Sverige:

• Göteborgs universitet 
• Lunds universitet
• Stockholms universitet 
• Uppsala universitet
• Karolinska Institutet



Användning av svenska på resor
• Diskutera i små grupper hur man kunde 

använda svenska när
1) man åker till Sverige
2) man åker till svenskspråkiga 

områden i Finland 



Förhandsuppgiften
• Hurdana arbetsplatser hittade ni på

valtiolle.fi? 
• Hurdana språkkrav det fanns?
• Något annat som ni vill berätta?



Hur lär man sig svenska? 



Använd språket regelbundet
• Läs svenskspråkiga böcker
• Gå på bio och läs texterna bara på svenska
• Skaffa svenskspråkiga kompisar
• Res till svenskspråkiga områden (Sverige och svenskspråkiga kommuner i Finland, 

exempelvis Ekenäs)



• Invisible Heroes
• Eagles
• Solsidan
• Meidän luokka
• Detta om detta
• Bonusfamiljen

• Arn 
Tempelriddaren

• Solsidan

• Kent
• Veronica Maggio
• Molly Sandén

Serier Filmer Musik
• Ronja 

Rövardotter
• Pippi Långstrump
• Emil i Lönneberga
• Det osynliga 

barnet

Böcker



Hitta nyheter
• Följ svenskspråkiga medier såsom Hufvudstadsbladet, Yle Teema Fem, Yles

svenskspråkiga nyheter
• Följ svenskspråkiga sociala medier

• Svenska influencers: Lucas Simonsson @lucas_simonsson, Therese Lindgren



Kom ihåg feedbacken!

kielilahettilaat.fi/oppilas


