
Ålands självstyrelse fyller 100 år. Jubileumsåret firas under hela 
året från den 9.6.2021 till 9.6.2022. Statsrådets kansli deltar i fes-
tligheterna under jubileumsåret och ordnar tillställningar och 
evenemang i samarbete med landskapets jubileumsorganisa-
tion och andra aktörer.

I mars gör vi Åland bekant i finländska skolor. Fem dagar, fem 
teman – under veckan behandlar vi Åland ur många olika pers-
pektiv.  

Det samlas ett omfattande materialpaket för lärare att ta del av. 
Det lämpar sig även för åländska elever i olika åldrar och i olika 
ämnen. Materialen kan användas från samhällslära och historia till 
geografi, och från språkundervisning till huslig ekonomi. Det finns 
uppgifter för alla stadier, från småbarnspedagogiken till grundsko-
lan, yrkesutbildning och gymnasialstadiet. Även högskolor kan an-
vända materialet. Klasser på Åland och på fastlandet kan inleda 
vänklassverksamhet. Fysiska besök och distansdiskussioner ord-
nas under fem dagar med fem olika teman. Nedan exempel på ma-
terial man kan använda sig av under Ålandsveckan och hela Åland 
100 jubileumsåret:

Historia och självstyrelse
Riksarkivets pedagogiska sida om Ålands historia

Hav och natur
Håll Skärgården Ren rf:s information om skräp i Östersjön

Språk och Norden
Svenska nu Nordens dag

Kultur (litteratur, musik, konst samt entreprenörskap och turism)
Nordiska litteraturveckans åländska böcker

Mat
Svenska nu Mickes mattips

Svenska nu har gjort en helhet Åland i sikte som belyser det åländska samhället 
ur olika perspektiv och har material för alla teman.
 

Mer information om skolveckan 
samlas under hösten på sidan 
www.vnk.fi/sv/aland100

Vill ni vara med och få ytterligare 
information? Vill ni bli vän med 
någon klass på fastlandet? 

Med i projektet är statsrådets 
kansli, Utbildningsstyrelsen, 
Hanaholmens nätverk Svens-
ka nu, Riksarkivet, National-
museet, Pohjola-Norden, 
Håll Skärgården ren och Visit 
Åland.

Beskyddare för skolveckan 
är undervisningsminister Li 
Andersson och Ålands ut-
bildnings- och kulturminister 
Annika Hambrudd. 
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