
 

Det finns inga dåliga väder – det finns bara dåliga kläder 

 

Vi är så vana att tänka på saker precis som det står skrivet: Till exempel om det regnar, kan man klä på sig 

gummistövlar och regnkläder. Är det jättekallt, klär man sig varmt, och så vidare beroende på de rådande 

omständigheterna. 

Det här ordspråket kan gälla så mycket annat än bara väder. Svenskundervisning och svensk inlärning bland 

annat. Tänk på en grupp studeranden som inte är så ivriga att lära sig svenska: det kan tänkas som dåligt 

väder.  Det vad läraren gör med en sådan grupp kan ses vara klädseln man har på sig i detta väder. Fick ni 

tag på min tanke? 

Vad jag menar är att läraren har en stor makt över sina studeranden, deras inlärningsvilja och attityd. Det 

går att förändra det, bara man hittar de rätta vägar och metoder för det. Det finns dock också en stor 

möjlighet att man misslyckas med detta – då går man med dunjacka i värmeböljan!  

Nuförtiden blir det svårare och svårare att hitta de konster som får studeranden att ivrigt lära sig svenska. 

Ännu större del av gruppen börjar yrkeshögskolan med ganska föga kunskaper i svenska. Och attityden mot 

svenska är också ganska negativ. Så är situationen i östra Finland där man sällan träffar en svenskspråkig 

människa. Dessa stackars studeranden har inte många tillfällen att pröva sina kunskaper i det riktiga livet. 

Inte ens de som jobbar inom turismen, för svenskspråkiga hotellgäster talar engelska istället för sitt 

modersmål, vilket förstås är jättedumt av dem. Så, hur hittar läraren de rätta kläderna? –Det får var och en 

försöka hitta en lösning på. 

 

Vi lärare måste vara ytterst positivt inställda mot alla hinder och stormar, hitta på det goda i varje person i 

klassen, uppmuntra och undervisa. Ge mycket beröm av de minsta små framgångar studeranden gör. Varje 

dag. På så sätt får vi det dåliga vädret i klassen omvandlas till strålande väder. Inget lätt jobb, men lyckas 

man så känns det extrafint inombords. 


