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Alla som jobbar som språklärare vet hur viktigt det är att motivera sina studerande och ge 

positiv feedback men skillnaden på att vara lärare i svenska jämfört med engelska är stor. 

De flesta vill lära sig engelska och på något sätt använder språket varje dag. De lyssnar 

på musik, tittar på teve, spelar dator, läser bloggtexter och följer Instagram-konton. De har 

en så kallad inre motivation. Vi som jobbar som lärare i svenska, får ofta börja kursen med 

att förklara varför man faktiskt behöver, och varför det lönar sig att, lära sig svenska i 

Finland. Att alla finlandssvenskar inte kan finska och att även om de kan, ska de inte 

behöva använda sitt andra inhemska när de till exempel behöver sjukvård. De studerande 

som har haft mer kontakt med arbetslivet behöver mindre yttre motivation för de har sett i 

verkligheten att det underlättar arbetet att kunna kommunicera på svenska. Tyvärr gäller 

detta bara en bråkdel av studerandena. För att lära sig behöver man verkligen vilja lära sig 

och tro att det finns någon mening med det man gör. Där spelar lärarens egen motivation 

och sätt att motivera oerhört mycket roll.  

Idag läste jag om Äänekoski gymnasium (https://yle.fi/uutiset/3-10134017) där studenterna 

ännu har motivation att studera svenska, till stor del tack vare kunniga och motiverande 

lärare. Över 60 % av abiturienterna skriver svenskan i studentexamen och siffran är 

betydligt högre än i de flesta städer i Finland. De studenter som intervjuades i artikeln 

berättar att lärares motivation och exempel betyder mycket. Deras lärare förklarar och 

berättar också varför det är viktigt att kunna svenska, inte bara att du måste eftersom 

svenska är ett obligatoriskt språk. 

Vad glad man blir av sådana här nyheter! Det finns hopp för oss! Min styrka som lärare har 

alltid varit min kärlek till svenska språket. Jag har alltid tyckt om mitt jobb och njutit av att 

se hur mina studerande lär sig. Jag har fått höra hur det syns att jag tycker om det jag gör 

och att det är motiverande. Under de senaste åren har jag märkt att det har börjat kännas 

svårare och svårare. En stor del av studerandena vid finländska yrkeshögskolor får icke 

godkänt i nivåprovet i svenska. De som inte har gått gymnasiet utan har en yrkesexamen 

har ofta tagit bara en kurs i svenska efter högstadiet. De som har gått vuxenlinjen har 

möjligen inte en endaste kurs i bagaget och kanske har det gått 20-30 år sedan 

högstadiet. Till och med de ungdomar som kommer till oss direkt efter gymnasiet har 

svårigheter med ordklasser och de flesta har ett väldigt bristfälligt ordförråd. Nu krävs det 

mycket motivation från oss lärare. Ibland kan det kännas till och med hopplöst och 

meningslöst men det är aldrig för sent att lära sig. Du som lärare kan göra skillnad! Jag har 

https://yle.fi/uutiset/3-10134017


bestämt mig för att hålla humöret uppe. Vi kan inte ge upp för om vi gör det, då är det kört. 

Njut av varje studerande som säger att ”jag vill lära mig”. Häromdagen fick jag tårar i 

ögonen när jag hade en muntlig tenta med en studerande som i början av kursen var 

nästan arg på mig som tvingade henne studera svenska. I slutet av kursen var hon som en 

annan tjej. Hon hade hittat en trevlig kompis som hon hade studerat tillsammans med och 

de hade börjat skicka Whatsapp-meddelanden till varandra på svenska. Hon hade använt 

en massa timmar med Quizlet. Hon hade verkligen satsat på sina studier, vilket gav 

resultat och hon fick godkänt! Det är den bästa belöningen en lärare kan få! Visst talade 

hon inte perfekt svenska men hon kunde kommunicera på svenska med en patient. Hon 

hade hittat sin inre motivation och glädjen att lära sig. Jag fick också motivation att orka 

motivera och stötta mina studerande även om de inte alltid har lust att lära sig. Ibland 

räcker det att jag har det. 

 

 

 


