Strategi för
Nätverket Svenska nu

Vision
• Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga
barn och ungdomar i hela landet att våga använda
svenska språket.
• Svenska nu erbjuder levande möten med Sverige
och svenskan i skolans värld.
• Svenska nu lyfter fram kulturupplevelsernas
roll och betydelse för språkinlärningen och
pedagogiken.
• Svensklärarna känner till verksamheten och
använder sig av nätverkets program.
• Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland med
starka band till Norden och engagerar sig i frågor
som berör svenskundervisningen.

Varför behövs Svenska nu?
• För att öka intresset för svenskan och
svenskspråkig kultur i hela Finland.
• För att stöda elevernas språkinlärning
genom kulturimpulser på svenska.
• För att stöda svensklärarna att motivera
eleverna till språkstudier.
• För att ge eleverna en möjlighet att komma i
kontakt med svenska språket och Sverige.
• För att skapa inspiration, intresse och glädje
hos elever, lärare och blivande svensklärare.
• För att uppmuntra eleverna att modigt
använda den svenska de kan.
• För att bidra till språkfostran och visa möjligheterna
med svenskan.
• För att bevaka förutsättningarna för svenskundervisningen.

Hur arbetar Svenska nu?
• Stödjer sig på nationella läroplaner.
• Beställer kulturprogram på svenska till skolor i
hela Finland.
• Erbjuder personliga och motiverande möten
med det svenska språket.
• Kreativ programutveckling i samarbete med
andra.
• Utvecklar praktiska workshops som uppmuntrar
till ett aktivt språkbruk.
• Ger svensklärarna verktyg att utvecklas i
sitt arbete.
• Verksamheten genomsyras av ett professionellt
och positivt grepp.
• Betonar Finlands språkliga band till Norden.
• För en dialog med beslutsfattare om svenskkunskapernas betydelse.

Vad gör Svenska nu?
• Producerar överraskande programformer med
intryck från Sverige.
• Bjuder på kvalitetssäkrade workshops, föreläsningar
och föreställningar som är anpassade för
språkundervisningen.
• Låter finskspråkiga elever möta svenska språket
i autentiska och positiva situationer.
• Förmedlar aktuella artister med varierande
språkliga bakgrunder.
• Samarbetar med relevanta aktörer för att skapa
synergier och bättre förutsättningar för inlärning
av svenska.
• Skapar samhörighet och arbetsglädje bland
svensklärarna i samarbete med andra aktörer.
• Producerar kompletterande och relevant läromaterial för undervisningen.
• Utövar påverkansarbete och deltar i
samhällsdebatten om svenskundervisningen
• Engagerar en delegation bestående av
framträdande personer till förmån för svenskan.
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