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Här är de igen, de nya studerandena. Nuförtiden är det inte bara en gång utan två 

gånger per år som korridorerna och klassrum fylls av nya, unga människor som 

söker sin väg mot arbetslivet via yrkeshögskolan. Jag gillar stämningen i skolan 

under de första veckorna av terminen: de lite blyga ansiktena i språkinfon, de 

oändligt långa matköerna, grupperna som lyhört följer sin tutorstuderande för att inte 

gå vilse, frågorna i korridoren om ett och annat i språkundervisningen, sorlet framför 

anslagstavlan där ”gulnäbbarna” kollar sitt resultat i nivåprovet, funderingar över om 

och när man skulle delta i de förberedande studierna i svenska. 

Ja, där slutar kanske min glädje, för alla vet vi ju att fler och fler behöver repetera de 

allra enklaste strukturerna och orden. Jag håller förberedande kurs i svenska nu för 

första gången på många år och måste säga att jag igen är förvånad av hur lite en del 

kan. Det gäller väl bara att kavla upp ärmarna och jobba så gott det går! 

Jag har genom åren sett som min första och kanske också främsta uppgift att söka 

varje enskild studerandes gnista och vilja att lära sig svenska – detta språk som för 

vissa tycks vara lika främmande som hebreiska fast det ju är det allra närmaste 

språket både kulturellt och geografiskt sett. 

Den förlorade gnistan (eller gnistan som aldrig fått eld) försöker jag gräva fram bland 

annat genom att diskutera med var och en individuellt genast i början av kursen. Det 

gäller att söka konkreta, små saker som finns i vår omgivning bara vi öppnar 

ögonen, öronen – och munnen! Allt intressant och trevligt finns ju tillgängligt också 

på svenska. ”Kun ei ruotsiin törmää missään” –påståendet är lätt att skjuta ned t.ex. 

genom att sätta följande checklista i handen på den tvivlande. 

Hur kan jag aktivera min svenska utanför timmarna? 

–      Kryssa för de saker som du gjort under kursen. Hitta på flera sätt själv.  

Telefon   

Jag ändrade språket till svenska. 

Jag ringde till min kompis och talade svenska. 

Jag sms:ade på svenska. 
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Dator      

Jag ändrade språket i Facebook till svenska. 

Jag skrev på svenska i Facebook. 

Jag blev medlem i en Facebook-grupp där man diskuterar på svenska. 

Jag hittade en trevlig svenskspråkig blogg. 

Jag hittade en nätsida om min hobby på svenska. 

Jag läste en nyhet på svenska. 

Jag lyssnade på svensk musik. 

Jag spelade ett spel på svenska. 

Jag skickade e-post på svenska. 

Jag chattade på svenska. 

Böcker och tidskrifter 

Jag läste en svensk bok/serie/tidskrift. 

Jag lyssnade på en ljudbok på svenska. 

TV, radio och film 

Jag tittade/lyssnade på ett svenskspråkigt program. 

Jag tittade på en DVD-film med svenska undertexter/en svensk film utan finska 

undertexter. 

Jag gick på bio och följde med de svenska undertexterna. 

Kompisar och familj 

Jag talade svenska med mina studiekompisar/mina vänner/min familj. 

Jag hjälpte min lillasyster (e.d.) i hennes svenskläxa. 

Jag hjälpte min kompis att tala/skriva på svenska. 

Jag reste till Sverige och talade svenska. 

På jobbet och på stan 

Jag talade svenska på jobbet. 

Jag skrev svenska på jobbet. 

Jag hörde svenska på jobbet/på stan. 

Jag lärde mig ett yrkesord på svenska.   



Annat     

Vad annat kunde jag göra? 

Under kursens gång brukar jag varje vecka skicka länkvinkar till Youtube-videor, 

artiklar och aktuella nyheter av intresse. Vi har också en diskussion i Optima (jfr 

Moodle) där alla deltar och delar av sig något som de hittat på svenska eller om 

(finlands)svensk kultur. Det här funkar fint – studerandena själva är ju mycket bättre i 

att tipsa varandra än jag. Min uppgift är endast att få hjärnan att hitta nya vägar. 

I slutet av kursen brukar jag hålla en feedbackdiskussion på svenska där vi går 

igenom allt som gjorts för och på svenska under kurstiden. Det är lätt att göra mig 

lycklig: Om en eller fler studerande har hittat gnistan och börjat tro på sig själva 

också på det andra inhemska är jag nöjd. 

Med önskan om många små gnistor 

Sari Saarinen 

Yrkeshögskolan Laurea 

– Förresten, hur aktiverar du din svenska? 

 


