
Varför undervisar vi inte svenska på svenska?    20.4.2012 

På yrkeshögskolorna funderar vi lektorer ofta på hur ofattbart det är att våra studerande inte 

förstår vardagstal eller ens -fraser på svenska, även om de läst svenska flera år. Kan felet 

ligga i undervisningsmetoderna vi använder på de olika stadierna? 

Själv är jag övertygad om att vi borde sträva till att enbart använda svenska i undervisningen. 

Detta påstående väcker förstås frågan: Vad allt går mina studerande miste om, om de inte 

förstår varje ord jag säger? Enligt mig är det mindre skada om de inte förstår varenda ord, än 

om jag inte erbjuder dem möjlighet att konfronteras med levande kommunikation. Om de 

studerande kontinuerligt hör läraren prata svenska blir tröskeln garanterat lägre för dem att 

lyssna på svenska radio- och tv-program. Dessutom utvecklas ordförrådet kontinuerligt, då de 

lär sig orden utgående från dess sammanhang. Även grammatiken och strukturen övas i 

naturliga sammanhang. 

Jag anser att vi som lärare också bör lära ut grammatik och struktur på svenska, genom 

användning av deskriptiva exempel och frågeställningar, vilka erbjuder de studerande 

möjlighet att träna in dem genom aktiv språkanvändning. Det att vi lär ut ord och grammatik 

utan sammanhang betjänar inte praktiskt språkbruk. Det samma gäller översättning. Risken 

med översättningsövningar är att de studerande “fastnar” på grund av något speciellt ord eller 

uttryck. Vid användning av översättningsövningar bör vi lärare fokusera på att de studerande 

fritt formulerat kan formulera texten på svenska. Det är även på så sätt vi fungerar på vårt 

eget modersmål. Vi hittar inte alltid det exakta ordet, och då omformulerar vi oss. 

Detta är endast som en tankeställare för oss alla. Det finns garanterat många åsikter om 

saken, men genom praktiskt språkburk är jag säker på att vi kan uppnå bästa möjliga resultat, 

samt skapa glädje i en levande undervisning. 
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