
En vanlig arbetsdag   14.4.2015 

 

Anländer till skolan kl. 7.30 för att gå igenom dagens lektioner. Första lektionen är 

ryska och ska börja kl. 8.30. Förra gången gästades vi av en ungrare som berättade 

om sitt hemland. Hen berättade bl.a. att ryskan har varit ett obligatoriskt andra språk 

tills något årtionde tillbaka. Det uppstod en livlig diskussion om obligatoriska 

språkstudier i bägge länderna. Diskussionen fortsätter än i dag en stund innan vi 

sätter igång med dagens tema. 

Nästa lektion börjar direkt därefter -en parallellgrupp i ryska. Båda grupperna har ca 

30 ivriga studerande. I denna grupp börjar vi med gäster som ska göra reklam för ett 

SpeedMeeting evenemang. De internationella studerandena bjuder in finska 

studerande för att kunna bli bekanta med dem. Evenemanget går ut på att alla har 3 

minuter på sig att samtala innan det är dags att byta par. En bra möjlighet att få 

kontakt med någon att tala ryska med? 

Lunchpaus kl. 11.30-12, varefter vi fortsätter med en kurs i muntlig svenska, igen 

med ca 30 studerande. Den här gången är det meningen att de studerande ska 

fundera över vad de har gjort på svenska under studietiden. Har de t.ex. använt 

svenska i något projekt, under praktikperioden, deltagit i svenskspråkiga 

evenemang, varit aktiva i some eller gjort något annat? Alla ska fylla i informationen i 

sitt Norden Pass. Som vanligt börjar många med att säga att de inte har något att 

fylla i. Sedan börjar vi tillsammans fundera på vad som hänt tidigare: Ja, vi har ju 

deltagit i föreläsningar på svenska! Många har deltagit i en resa till Falun under 

intensivveckan, några ordnade ett evenemang för stadens svensk- och finskspråkiga 

skolor, någon använder svenska på jobbet med arbetskamrater osv. Passet börjar 

fyllas med ett och annat. 

Det finns fortfarande utrymme i passen. Jag tar fram mina idéer och alla får välja där 

något passande eller hitta på eget. En idé är att köra igång projektet Språkvänner. 

Då stiger vår gäst fram och berättar om sin skola i samma stad. Hen har studerat 

svenska bara i ett havt år men håller modigt sin presentation. Och får applåder! (Jag 

undrar om någon blev intresserad av att skaffa oss språkvänner från denna skola?) 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2015/04/14/en-vanlig-arbetsdag/
http://blogit.haaga-helia.fi/forsnabba/author/h00618/


Efter lektionen är jag helt utmattad. Tar en kopp kaffe och sätter mig sedan ner för 

att se vad de studerande valt att göra. Det finns eget radioprogram, gallupintervju 

mm. Projektet Språkvänner finns också med! 

Klockan är 15, dags att planera Språkens natt med en kollega. Efter det blir det att 

läsa igenom några försenade uppgifter och ge studiepoäng. Till sist tänker jag titta 

på inspelningen av en seminariedag, vilket jag inte hunnit göra tidigare. Klockan blir 

17.45, det är dags att åka hem. 

Dagen har varit lång men givande. Jag tror att bara jag själv är inspirerad och lyckas 

motivera de studerande att studera för sitt eget bästa, blir det bra. Om de studerande 

dessutom har en möjlighet att kommunicera med språkanvändare eller åtminstone få 

använda svenska i verkliga sammanhang, blir det ännu bättre. Det viktigaste är att 

vilja och våga. Mycket viktigt är å andra sidan också att vyerna vidgas, att kunna se 

allting i perspektiv till andra verkligheter. Då förstår vi också bättre vikten av våra 

språkkunskaper i det sammanhang vi lever i. 

  

Riitta Forsnabba, Haaga-Helia 

 


