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En ung yrkeshögskolestuderande, i sitt livs bästa form, mångkunnig, med god 

självkänsla, på väg till sitt drömyrke kommer till sin första svensklektion, presenterar 

sig själv och fortsätter ”Jag talar inte svenska”. Det är en mening som hen lärt sig 

utantill för att klara sig i de pinsamma situationer när någon kommer och säger något 

på svenska – ja, för att klara av ännu en svensklärare som väntar att hen ska prata 

svenska. 

Hur många år har den här studeranden inte suttit på svensklektioner i olika skolor, 

läst och lyssnat, förstått och valt det rätta alternativet. Men när någon vill tala med 

hen så säger hen den räddande frasen ” Jag talar inte svenska” –  och smiter iväg. 

Människan som annars tror på sig själv, anser sig vara internationell och har fina 

framtidsplaner är plötsligt som en liten valp med svansen mellan benen: ”Jag talar 

inte svenska.” 

Jag brukar ta dessa situationer som läckra utmaningar och svara: ”Vänta bara. Du 

tror det i dag men om några veckor talar du helt okej. Nu börjar vi jobba!” Hur lite tid 

vi än har vid yrkeshögskolorna för svenskundervisningen, hur stora grupper och hur 

lite resurser så anser jag att det viktigaste som svensklärarna kan ge till sina 

studerande är tillfällen att öva talet. Inte skriva, inte lyssna, inte läsa utan tala. Helt 

enkelt. Med bristande uttal. Utan rätta former. Med långsam talrytm. Trycket på fel 

stavelse. Tala. 

Med åren har jag lärt mig att det finns stora skillnader i de studerandenas skriftliga 

kunskaper. Det finns sådana som har skrivit L i studentskrivningarna och sådana 

som knappast har skrivit ett ord svenska efter grundskolan. Men när det gäller de 

muntliga kunskaperna försvinner de största skillnaderna och kvar finns en stor skara 

som har fått för få tillfällen att träna och för lite uppmuntran att öppna munnen. Vilken 

underbar, oanvänd skatt! Där vill jag gräva djupare! 

Så övar vi sedan. Under en kort kurs sker inga stora under – och dock, det känns 

som ett under när en klass som ”aldrig talat svenska” börjar hitta ord som de trodde 
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de inte hade. För visst känns det fint att bli förstådd och kunna hjälpa patienter och 

betjäna kunder på ett språk som man kan i teori men inte vågat använda i praktiken! 

Visst är det just muntliga situationer på svenska som de blivande yrkesmänniskorna 

oftast kommer att ha i arbetslivet! 

Det viktigaste som jag kan lära till mina studerande är att de har ett verktyg i munnen 

som de ska börja använda. Det heter kieli på finska, tunga på svenska. Jag tycker 

det finns betungande skäl att vi lär oss att använda den även på svenska! 

Sari Saarinen 

lektor i svenska 

Yrkeshögskolan Laurea 

  

P.S. Jag har förresten inte hört att någon skulle ha dött av att prata lite dålig 

svenska. Så alla rykten som går om att man ska vara perfekt innan man vågar 

öppna munnen kan vi glömma. Vi tror på oss själva! Vi kan nog! 

 


