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Vid yrkeshögskolorna blåser det friskt på många plan för tillfället. Nedskärningar, 

omstrukturering och förnyande av utbildningsprogrammens upplägg. Det talas även 

mycket om integration av olika ämnen och så här i en tid då det är viktigt att betona 

internationalisering, stöter vi allt som oftast på frågan vilken plats 

språkundervisningen skall ha i detta upplägg? 

Det är väl här som vi språklärare bör fundera på vad vi har att erbjuda. Vi är tvungna 

att granska våra egna undervisningsmetoder i sömmarna och samtidigt tänka på hur 

vi kunde hitta kontaktyta med våra kollegor som undervisar substansämnen. Hur kan 

vi tillsammans bygga upp en integrerad undervisning vilken betjänar våra studerande 

på bästa tänkbara sätt? Det är lätt för oss att säga att vi språklärare alltid blir 

åsidosatta då det gäller utveckling och upplägg av studieprogram. Men är det 

verkligen så, eller är det vi som underlåter oss till det och låter det ske? 

Det tjänar inte så mycket till att fundera på var utmaningen har legat, utan istället bör 

vi väl tänka framåt och fundera på framtida fungerande lösningar. Men vad kunde 

det då vara? 

Enligt mig ligger grunden för en framgångsrik integration av språken och 

substansämnena i att såväl vi språklärare som våra substansämneskollegor bör 

fundera över det tilläggsvärde integrationen kan ge undervisningen. Detta betyder att 

vi alla måste frångå vissa traditionella undervisningsmetoder och därmed ge rum för 

nytänkande och mer praktiskt orienterade arbetsformer. Detta ställer stora krav på 

båda parter. Kanske vi som språklärare är tvungna att skaffa oss mera 

substansämneskompetens, medan den andra parten åter blir tvungen att förkovra 

sina färdigheter i främmande språk. Om vi ser detta som en möjlighet för oss lärare 

att bredda vår egen kompetens och visar vilja att utveckla våra undervisingsmetoder, 

så ser jag denna integration som något vilket klart ger undervisningen ett stort 

mervärde. 

Dessutom tror jag att vi språklärare endast kan överraska våra kollegor positivt, 

eftersom jag vet att vi sitter på en massa kunskaper i substansämnena vilket jag tror 

den andra parten ofta inte helt inser. Därför skulle jag vilja uppmuntra oss alla till att 
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se integrationen som en möjlighet för oss att visa hur bred kompetens vi har istället 

för att se den som ett hot mot språkundervisningen. Om vi lyckas lyfta fram vår 

breda kompetens så kan våra substansämneskollegor inte göra annat än ta oss på 

allvar! 
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