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Helsingfors stads svenskspråkiga 
gymnasiers språkprogram  
 

Andra inhemska språket, finska 

 modersmålsinriktad finska 

 A-lärokurs 

 B1-lärokurs 

A-lärokurs, främmande språk 

 engelska 

 franska 

 tyska 

B2-lärokurs, främmande språk 

 engelska 

 franska 

 spanska 

 tyska 

B3-lärokurs, främmande språk 

 franska 

 ryska 

 spanska 

 tyska 

 
Dessutom kan studerande i Helsingfors stads svenskspråkiga gymnasier som en del av sina 
gymnasiestudier också avlägga språkstudier i andra språk än ovan nämnda och i andra läroanstalter, till 
exempel Arbis och Verkkolukio. Arbis erbjuder bland annat nybörjarundervisning i kinesiska, italienska, 
grekiska och danska. Till det finskspråkiga nätgymnasiet Verkkolukios utbud hör till exempel espanjaa, 
kiinaa, ranskaa, saksaa, venäjää, italiaa, japania, latinaa. 
 
Gymnasierna beskriver sina egna språkprogram i den gymnasiespecifika läroplanens del 1.4.1. 
 
 
Språkstrategi för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen i Helsingfors 

 
Svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning erbjuder verksamhet och undervisning på 
svenska för barn och unga i åldern 0-19 år. Språkstrategin har utarbetats för att stärka det svenska 
språket och ingår i enheternas läroplaner och verksamhetsplaner. För att utveckla barns och ungas 
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svenska skapar vi lärmiljöer som är språkstödjande i fråga om arbetsmetoder och material. Vi strävar 
efter en positiv atmosfär där barn och unga utvecklar sina sociala och kommunikativa färdigheter. Den 
pedagogiska verksamheten stöder språket kontinuerligt, bl.a. genom berättande, läsande och skrivande. 
Vi utnyttjar det svenska kulturutbud som erbjuds och bekantar oss med staden som svenskspråkig miljö 
och vi samarbetar med de finska daghemmen och skolorna i staden i syfte att främja en levande 
tvåspråkighet i Helsingfors. Vi ser det som viktigt att stärka barns och ungas svenska så att de i alla 
sammanhang kan använda språket på modersmålsnivå. Barn och unga med annan en språkbakgrund 
än en enspråkigt svensk ges möjlighet att utveckla skolspråket och samtliga barn och unga uppmuntras 
att utveckla alla sina språk. Pedagogerna och personalen fungerar tillsammans med vårdnadshavarna 
som språkliga förebilder och stöder utvecklingen. 
 

 


