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I dagens yrkeshögskolevärld är det viktigt med integreringen. Dagens trend är att 

integrera teoretiska kurser med praktiska kunskaper, och det gäller också 

språkkurser. – Javisst, vi ska naturligtvis integrera olika teman och kurser med 

varandra! Detta kan man höra var och när som helst. Men hur blir det sen? I 

verkligheten krävs det mycket av språkläraren för det är ju oftast han/hon som tar 

initiativet. Resurserna räcker inte alltid till, och ganska ofta måste man använda sin 

egen tid och kreativitet för att genomföra integreringen och nå ett lyckat slutresultat. 

Denna höst hade jag för andra gången en kurs i arbetslivets svenska för akutvårdare 

där jag kombinerade våra lektioner i svenska med akutvårdssituationer, dvs. all vård 

och omsorg skedde på svenska. Gruppen bestod av vanliga finskspråkiga 

studerande vars kunskaper varierade mellan himmel och jord. De övade hur det var 

att på riktigt ta hand om en svenskspråkig patient. Tack vare en entusiastisk lärare i 

akutvård och två svenskspråkiga gäster utanför skolan kunde vi ordna situationer där 

studerandena först genomförde ett ankomstsamtal med riktiga sjukhusblanketter – 

ja, ja, det tar också tid att få fram riktiga blanketter – och tog sedan hand om en 

skadad patient. Allt det här på svenska! Vi använde skolans simulationsuttrymmen, 

där ett par studerande övade patientsituationen och de andra följde situationen i ett 

annat rum genom en webbkamera. Våra svenskspråkiga gäster spelade 

patienternas roll och den andra läraren granskade den yrkesmässiga hanteringen. 

Min roll som språklärare var att se till att språket var bra och kommunikationen 

fungerade mellan akutvårdaren och patienten samt att studerandena använde 

korrekta svenska termer. Många gånger var jag också ”den gående ordboken”. 

Som stolt lärare kan jag så här efteråt säga att det gick väldigt bra, och alla patienter 

fick den vård de behövde. Studerandena fick uppmuntran i att använda svenska på 

riktigt, och de vårdade kanske för första gången en svenskspråkig patient. Resultatet 

var väldigt lyckat och studerandena var mycket ivriga att använda svenska. Inte ett 

ord på finska eller engelska! Många – speciellt de svaga studerandena – uppgav att 

hade vi inte haft de här lektionerna, så skulle de aldrig ha vågat använda svenska i 

praktiken. Nu känns det mycket lättare att tala svenska med patienter. 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2011/12/27/dagens-trend-att-integrera-sprak-och-andra-amnen/


Det här var bara en kort beskrivning av ett sätt att integrera, men det finns säkert 

många fler. Det gäller att hitta på och lita på sig själv. Studerandena gillar nämligen 

integrerade kurser stenhårt! 
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