
”Päivä på Svenska”   26.1.2014 

Humanistinen ammattikorkeakoulus studerande rappade med Jesse P i Sanomatalo 

Svenska dagen firades traditionellt även detta år den 6.11. På Humanistinen 

ammattikorkeakoulu (HUMAK) hade vi  fattat beslutet att delta i Helsingin Sanomats 

evenemang ”Päivä på Svenska” i Sanomatalo, som en del av vår svenskkurs i 

muntlig kommunikation. Till Helsingin Sanomat anmälde vi våra studerandes 

intresse av att delta i evenemanget genom att berätta för besökarna om 

ungdomsarbete och föreningsliv i Finland. Förutom presentationer gällande olika 

aspekter av ungdomsarbete och vad föreningslivet kan erbjuda den enskilde 

medborgaren, förberedde de åtta studerandena lekar på svenska genom vilka de 

ville att besökarna skulle bekanta sig med varandra och samtidigt få möjligheten att 

smaka på svenska språket. 

Välförberedda och med fjärilar i magen träffades vi, två lektorer och åtta studerande, 

utanför Sanomatalo några timmar innan evenemanget. Nu var det dags att ställa upp 

vårt HUMAK-stånd och kolla att elektoniken fungerade. Allt fungerade som det skulle 

och studerandena fick en sista chans att titta igenom sina presentationer vilka de 

laddat ner på pekplattor. 

Sedan var det dags för de studerande att ta kontakt med besökarna. Med modiga 

steg tog alla åtta studeranden snart kontakt med besökare som verkade uppriktigt 

intresserade av vad de hade att berätta. Även lekarna verkade gå väl hem. Vi 

lektorer försökte hålla oss i bakgrunden för att göra tröskeln så låg som möjligt för 

våra studerande att diskutera med besökarna och det visade sig att taktiken 

fungerade perfekt. Som lektorer kände vi oss ärligt stolta över att det var just 

HUMAKs studerande som gick där omkring i folkmassorna och aktivt uppmuntrade 

folk till diskussion på svenska. 

Förutom presentationer och lek på svenska blev det även musik. HUMAKs 

studerande visade sig vara riktiga experter på att såväl skriva rap, som att verkligen 

rappa på svenska. På uppmuntran av rap-artisten Jesse P, stod hela gänget snart 

på scenen med mikrofonerna i handen och rappade på svenska med sin egen lyrik. 

Inte illa måste jag säga som deras lektor i svenska! Sällan har jag sett ett så 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2014/01/26/paiva-pa-svenska/


spontant och aktivt deltagande i svenskundervisningen. Om du vill lyssna på de 

studerandes rappar kan du göra det via följande länkar 

http://bambuser.com/v/4074997 och http://bambuser.com/v/4075004. 

 

De studerande kastade sig in i rappens rytmer och uppförde sin egen rap på 

svenska. 

Då vi i slutet av dagen funderade på vad vi lärt oss blev vi glatt överraskade med min 

kollega. Många av de studerande sade spontant att det var första gången de 

verkligen talat svenska med någon utanför klassrummet och att det var en positiv 

upplevelse. “Vi blir förstådda och vi förstår!” Dessutom lade studerandena märke till 

att det verkligen finns människor i Finland som inte kan finska och att det finns ett 

klart behov av att kunna svenska i vårt land. 

Detta var åter ett bevis på hur viktigt det är för oss som undervisar i svenska, eller i 

vilket annat språk som helst, att erbjuda möjligheter för våra studerande att pröva 

sina vingar och få en positiv upplevelse av att använda främmande språk i praktiken. 

Själv anser jag att dessa äkta upplevelser av att använda språket i praktiken är ett 

viktigt komplement till klassrumsundervisningen och dessutom gör det mitt jobb som 

lärare betydligt mångsidigare och intressantare. 
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Lektor i svenska 
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