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Tiivistelmä 

 

Tämän maisterintutkielman tavoitteena on luoda oppimateriaali fysioterapeuttiopiskelijoiden 

ruotsin opetukseen ammattikorkeakoulussa. Jotta oppimateriaali vastaa opiskelijoiden tarpeisiin 

ja toiveisiin, on sen pohjaksi suoritettu tarvekartoitus kyselytutkimuksen avulla. Vastauksia ke-

rättiin kahdessa ammattikorkeakoulussa, ja siihen vastasi yhteensä 62 fysioterapeuttiopiskelijaa. 

 

Kielenopiskelu ammattikorkeakouluissa edustaa erityisalojen kieltenopetusta (Languages for 

Specific Purposes, Vocationally Oriented Language Learning), joka eroaa luonteeltaan verrattu-

na yleissivistävään kielten opetukseen. Kielenopiskelun tulee olla selkeästi suunnattua tietylle 

ammattialalle ja valmistaa opiskelijoita työelämän tilanteisiin. 

 

Kyselytutkimukseen vastanneista opiskelijoista suurin osa, 77 %, olisi toivonut, että ammatti-

korkeakoulussa suoritettu ruotsin kurssi olisi ollut suunnattu omalle ammattialalle paremmin. 

Opiskelijat toivoivat, että kurssilla olisi käsitelty enemmän potilas/asiakastilanteita, fysiotera-

pia-alalle keskeistä sanastoa sekä yksilö- ja ryhmäohjausta. Tehtävätyyppi, jota opiskelijat toi-

voivat kurssilla olevan eniten, oli keskustelut. 
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1 INLEDNING 

 

I dagens samhälle har det nästan blivit en självklarhet att kunna främmande språk. 

Språkkunskaper krävs av proffs på så gott som alla yrkesområden (se t.ex. Vogt & Kan-

telinen 2012: 1, Sajavaara & Salo 2007: 233-234). Globaliseringen har lett till att allt 

fler arbetsplatser är mångkulturella. Hela arbetslivet har blivit alltmer internationellt, 

mångkulturellt samt flerspråkigt (se t.ex. Kantelinen 2007: 315). Samtidigt har utbild-

ningen internationaliserats med praktik och studier som studerande genomför utomlands 

och även undervisningen som sker på ett främmande språk i hemlandet (se Jaatinen 

1998: 49). Det är dock ett faktum att de flesta studerande inte åker ut i världen som ut-

bytesstudent, men ändå borde de efter utbildningen ha färdigheter att klara sig i interna-

tionella kontexter i arbetslivet (se Korhonen 2005: 14). Detta ställer en utmaning för 

språkundervisningen.  

 

Dagens arbetsliv och vår tid i allmänhet präglas av förändring, och för att kunna hålla 

oss ajour krävs ständig inlärning och utveckling av oss både som medborgare i samhäl-

let och som arbetstagare i arbetslivet. Ett beskrivande begrepp som Kohonen (1998: 26) 

använder, är inlärningssamhälle. London (2011: 3) påpekar att om man misslyckas med 

att anpassa sig till förändrande situationer genom att lära och utveckla sig, fastnar man i 

det förgångna samtidigt när de andra rusar framåt. Den här idén om att kontinuerligt lära 

sig ansluter sig till livslångt lärande. Utgångspunkten för livslångt lärande är att det inte 

är möjligt att lära sig alla kunskaper som behövs i livet i skolan eller i högre utbildning 

(London 2011: 4). 

 

Behovet av att kunna använda främmande språk i arbetsrelaterade situationer kräver 

behärskandet av specifikt språk, nämligen fackspråk. Språkundervisningen och språkin-

lärningen på yrkeshögskolor är således av annorlunda karaktär i jämförelse med all-

mänbildande utbildning. Detta ställer särskilda krav på språkläraren som ska undervisa i 

yrkesinriktat språk (se t.ex. Vogt 2009: 68). Detta märkte jag under min lärarpraktik vid 

en yrkeshögskola: i språkundervisningen vid yrkeshögskolor används oftast inga kurs-

böcker som styr kursens gång, vilket betyder att läraren samlar in material från olika 
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källor (se t.ex. Stevens 1997: 123). Jag hade endast en vag uppfattning om språkunder-

visningen på yrkeshögskolor, för lärarutbildningen hade fokuserat på generell språkun-

dervisning. Vogt och Kantelinen (2012: 6-7) gör samma observation och konstaterar att 

utbildningen inte förebereder språklärare för att agera inom yrkesutbildningen. En spe-

ciellt stor utmaning var undervisning av ett utbildningsprogram vars innehåll var helt 

obekant för mig: Hur skulle jag kunna undervisa i yrkesinriktat språk, när jag inte kän-

ner till yrket och branschen? Det bör dessutom lyftas fram att ämnet yrkessvenska är 

aktuellt, eftersom det har grundats en så kallad Elitgrupp som erbjuder svensklärare vid 

yrkeshögskolor vidareutbildning (Korkeakivi 2013: 38). 

 

Rehabilitering, som fysioterapi ingår i, spelar en väsentlig roll inom social- och hälso-

området.  Den förändrande åldersstrukturen utgör en utmaning, för i fortsättningen finns 

det alltmer gamla människor som behöver vård och samtidigt mindre och mindre män-

niskor som är i arbetsför ålder (se närmare Statistikcentralen 2012). Detta resulterar i att 

rehabilitering behövs speciellt för att hålla de som arbetar arbetsförmögna så länge som 

möjligt. Dessutom finns det ett växande behov för rehabilitering av de äldre. (se t.ex. 

Utbildningsministeriet 2006: 28) Fysioterapi är redan för tillfället bland de tre vanligas-

te privata hälsovårdstjänsterna (Social- och hälsovårdsministeriet 2012) och behovet för 

dessa ökar ständigt samtidigt som människor åldras. Även den bekymrande utbredda 

livsstilen, sedentary lifestyle, som innebär för mycket sittande och inaktivitet och för lite 

fysisk aktivitet, är en annan stor faktor vilken ökar behovet för fysioterapi (se t.ex. 

Tremblay et al. 2010).  

 

Dessa observationer fungerar som utgångspunkt för föreliggande magisteravhandling. 

Syftet med denna avhandling är att skapa ett aktiverande och inspirerande läromaterial 

för fysioterapeutstuderande. Läromaterialet siktar på att förbereda studerande för arbets-

livet och dess kommunikationssituationer ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Det är vik-

tigt att läromaterialet motsvarar fysioterapeutstuderandes önskemål, varför det genom-

förs en behovsanalys i form av en enkätundersökning. Undersökningsmaterialet har 

samlats in vid två yrkeshögskolor och det består av svaren från sammanlagt 62 fysiote-

rapeutstuderande. 
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I denna avhandling ansluter sig yrkeshögskolor och deras språkstudier, fysioterapi som 

yrkesområde och undervisningsämne, samt läromaterial till varandra. Som utbildnings-

område har jag valt fysioterapi, eftersom jag själv är förutom en blivande svensklärare 

även en blivande fysioterapeut. Detta ger mig goda förutsättningar att skapa detta läro-

material. Som målgrupp har valts studerande, eftersom det inte finns mycket informa-

tion om dem och deras erfarenheter och önskemål när det gäller språkkurser som av-

läggs vid yrkeshögskolor. Undersökningen har fokuserat på lärare vid yrkeshögskolor 

istället för studerande (se kapitlen 4.5 och 6.1).  

 

Det bör konstateras redan här i början att termen främmande språk används i denna stu-

die för att omfatta studerande av alla språk med undantag av ens modersmål. Detta görs 

även om svenskan i och för sig inte är något främmande språk i Finland utan vårt andra 

nationella, inhemska språk. Anledningen till en sådan användning är att språkstuderande 

på detta sätt kan betraktas mer som en helhet, för de flesta företeelser som behandlas här 

gäller för vilket språk som helst. 

 

Avhandlingen består av tre delar: bakgrundsdel, behovsanalys och läromaterial. I bak-

grundsdelen presenteras väsentlig information som behövs för att förstå och närma sig 

studiens olika dimensioner. Först redogörs för kontexten för svenskstudier i denna stu-

die, yrkeshögskolor i Finland (kapitel 2). Därefter följer presentering av fysioterapi så-

väl som yrkesområde och profession (3.1) som fysioterapeututbildning (3.2). I fjärde 

kapitel diskuteras först andraspråksinlärning kort (4.1), vilket följs av livslångt lärande 

som kan nämnas som mål för all utbildning och inlärning (4.2). Sedan betraktas språk-

studier vid yrkeshögskolor (4.3) och yrkesinriktad språkundervisning (4.4) med Langu-

ages/English for Specific Purposes, LSP/ESP, (4.4.1) och Vocationally Oriented Lang-

uage Learning, VOLL, (4.4.2). Därefter redogörs för tidigare forskning (4.5). I femte 

kapitel definieras en central term för denna studie, läromaterial (5.1). Vidare diskuteras 

några synpunkter vad gäller läromaterial i språkundervisningen vid yrkeshögskolor (5.2) 

och läromaterial i svenska för fysioterapeutstuderande som jag skapar inom ramen för 

denna avhandling (5.3).  

 

Bakgrundsdelen följs av den andra delen som handlar om behovsanalysen. I kapitlet sex 

presenteras forskningsfrågor och hypoteser (6.1), frågeformulär (6.2), materialinsamling 
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och analys (6.3) samt resultat (6.4). Resultaten följs av diskussion (6.5). Därefter kom-

mer avslutning i kapitel 7. Del tre, alltså läromaterialet, finns som bilaga allra sist.  
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2 YRKESHÖGSKOLOR I FINLAND 

 

Yrkeshögskolor formar högskoleväsendet med universitet (Yrkeshögskolelag 351/2003: 

2 §). Yrkeshögskolor är relativt unga aktörer inom högre utbildningens fält, för de har 

grundats endast för drygt 20 år sedan, nämligen på 1990-talet. De grundades i stället för 

institutioner (fi. opistot) för kvaliteten på yrkesutbildningen ville höjas. Vid sidan om 

traditionella universitet representerar yrkeshögskolor en annan tradition av högre ut-

bildning som är mer bunden till praktik och baserar sig på yrkeskunskap av hög kvalitet. 

(Lampinen 1995: 13) I Yrkeshögskolelagen (351/2003: 4 §) ställs det att yrkeshögsko-

lorna har som uppgift att bemöta arbetslivets och arbetsutvecklingens krav, såväl i ut-

vecklingen av experter som också i bedrivandet av forskning. Även livslångt lärande 

och dess främjande anges som yrkeshögskolornas uppgift (Yrkeshögskolelag 351/2003: 

4 §) (se kapitel 4.2).  

 

I Finland finns det 25 yrkeshögskolor under undervisnings- och kulturministeriets för-

valtning och Högskolan på Åland samt Polisyrkeshögskolan (Undervisnings- och kul-

turministeriet n.d.). Vid yrkeshögskolor finns det åtta utbildningsområden inom vilka 

man kan studera: det humanistiska och pedagogiska området, kultur, det samhällsveten-

skapliga, företagsekonomiska och administrativa området, det naturvetenskapliga områ-

det, teknik och kommunikation, naturbruk och miljöområdet, social-, hälso- och idrotts-

området samt turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (Statsrådets förordning om yr-

keshögskolor 352/2003: 1 §). År 2012 studerade sammanlagt 113 808 personer på heltid 

vid yrkeshögskolor, varav 89 101 i yrkesutbildning för unga (Undervisnings- och kul-

turministeriet & Utbildningsstyrelsen 2012a). 

 

Den riksomfattande gemensamma ansökan till yrkeshögskoleutbildningen ordnas två 

gånger om året, på våren och på hösten (Utbildningsstyrelsen 2010). För att vara behö-

rig till studier som leder till yrkeshögskoleexamen, ska man ha avlagt gymnasiet, en 

yrkesinriktad grundexamen eller en utländsk utbildning som i förevarande land ger be-

hörighet för högskolestudier (Yrkeshögskolelag 351/2003: 20 §). Vid yrkeshögskolor 

avläggs yrkeshögskoleexamina som är grundexamina samt högre yrkeshögskoleexami-



 

na (Yrkeshögskolelag 351/2003: 18 §,

352/2003: 3 §). Yrkeshögskoleexamen omfattar 180, 210 eller 240 studiepoäng, vilket 

motsvarar 3-4 års heltidsstudier. Högre yrkeshögskoleexamen består av studier på 60 

eller 90 studiepoäng, alltså 1-1,5 år

högskolor 352/2003: 5 §) 

 

Under studierna vid yrkeshögskola

tande praktiska kunskaper och färdigheter och

Studerande bör även kunna följa och främja utvecklingen på området i fråga samt ha 

färdigheter för fortgående utbildning. Härutöver ska

färdigheter i kommunikation och kunskaper i språk

verksamhet. (Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 352/2

yrkeshögskolornas plats i ett bredare perspektiv inom undervisningss

 

                      

FIGUR 1 Utbildningssystemet i Finland. Utbildningsstyrelsen 2013.
 
Utbildning som erbjuds på yrkeshögskolor förbereder studerande till ett visst yrke

handlar m.a.o. om yrkesutbildning. Som

na (Yrkeshögskolelag 351/2003: 18 §, Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 
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vid yrkeshögskolan ska studerande tillägna sig, först och främst, om

färdigheter och teoretiska grunder inom fack

Studerande bör även kunna följa och främja utvecklingen på området i fråga samt ha 

ende utbildning. Härutöver ska studerande tillägna sig ”tillräckliga

i kommunikation och kunskaper i språk samt färdigheter för internationell 

verksamhet. (Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 352/2003: 7 §) I figur

i ett bredare perspektiv inom undervisningssystemet i Finland.

 

Utbildningssystemet i Finland. Utbildningsstyrelsen 2013. 

Utbildning som erbjuds på yrkeshögskolor förbereder studerande till ett visst yrke

om yrkesutbildning. Som Helakorpi (2010: 32) påpekar, har yrkesutbil

12 

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 

). Yrkeshögskoleexamen omfattar 180, 210 eller 240 studiepoäng, vilket 

. Högre yrkeshögskoleexamen består av studier på 60 

studier. (Statsrådets förordning om yrkes-

studerande tillägna sig, först och främst, omfat-

teoretiska grunder inom fackområdet. 

Studerande bör även kunna följa och främja utvecklingen på området i fråga samt ha 

”tillräckliga” 

samt färdigheter för internationell 

) I figur 1 framgår 

ystemet i Finland. 

Utbildning som erbjuds på yrkeshögskolor förbereder studerande till ett visst yrke, det 

har yrkesutbild-
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ning som mål att socialisera och uppfostra individen till arbetslivet och dess kollektiv, 

men även att stöda individens personliga växt genom att utveckla yrkeskunnande. Yr-

kesutbildning tjänar såväl arbetslivets som individens behov.  

 

Här i samband med yrkeshögskolor bör det konstateras att den högre utbildningen i Eu-

ropa, och således yrkeshögskolor i Finland, har genomgått en hel del förändringar ef-

ter Bolognaprocessen. Bolognaprocessens huvudmål har varit att akademiska examina 

blir jämförbara med varandra och rörligheten främjas. Examina har delats upp i 

tre nivåer där den första nivån, grundnivån, varar i minst tre år och den andra, avancera-

de nivån, kan följa efter den avslutade första nivån. Den tredje nivån kommer sist och 

producerar doktorer. Vid yrkeshögskolor kan man utbilda sig på grundnivån (lägre yr-

keshögskoleexamen) och den avancerade nivån (högre yrkeshögskoleexa-

men). Bolognaprocessen har även framkallat ett system med likadana och jämförbara 

studiepoäng, ECTS (Europeiska systemet för överföring av studiemeriter). (Europa 

2010) 
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3 FYSIOTERAPI 

I detta kapitel presenteras fysioterapi först som yrkesområde och profession. Ett helt 

yrkesområde är naturligtvis omöjligt att beskriva omfattande och heltäckande och det 

som erbjuds här fungerar mer som en introduktion till ämnet. Därefter diskuteras fysio-

terapeututbildningen och kompetenser som ska uppnås under studierna.  

3.1 Yrkesområde och profession 

Ursprungligen hette fysioterapi sjukgymnastik (fi. sairasvoimistelu) och medicinsk eller 

medikal gymnastik (fi. lääkintävoimistelu) i Finland och termen fysioterapi togs i bruk 

först på 1990-talet. Utbildningen av sjukgymnaster började år 1908 men branschens 

medicinska betydelse bekändes så sent som på 1940-talet. (Talvitie et al. 2006: 19-21, 

30)  

 

Fysioterapi riktar in sig på individens optimala funktionsförmåga, speciellt med tanke 

på deltagande i samhället (Broberg & Tyni-Lenné 2009: 14). Kangas et al. (2009: 8) 

sammanfattar att i centrumet av fysioterapi står människa, hälsa, rörelse och funktions-

förmåga. Inom fysioterapi beaktas funktionell rörelse som centralt i att vara frisk och 

må väl (World Confederation for Physical Therapy 2011). Fysioterapi är en viktig länk i 

den multiprofessionella rehabiliteringskedjan som siktar på att handleda rehabiliteraren 

mot högre livskvalitet (Talvitie et al. 2006: 45). För att kunna utöva yrket, behöver fysi-

oterapeuten omfattande kännedom om människokropp och dess uppbyggnad samt rörel-

se (World Confederation for Physical Therapy 2011). 

 

American Physical Therapy Association, APTA, (2009) drar upp riktlinjer för utövandet 

av fysioterapiprofessionen. För det första består fysioterapi av undersökning av indivi-

der med olika slags skador, handikapp och funktionsnedsättningar. Undersökning be-

hövs för att fysioterapeuten kan ställa diagnos, prognos och intervention. Genomgång 

av patienthistoria och intervju ingår i undersökningen. I undersökningen utnyttjas det 

dessutom tester och mätmetoder med hjälp av vilka det kan kartläggas t.ex. individens 

aerobiska kapacitet, balans, motorisk funktion, smärta eller hur man klarar av vardags-
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sysslor. För det andra lindrar fysioterapi skador och funktionshinder med terapeutiska 

interventioner som planeras, fullföljs och modifieras efter behov. Centralt i interventio-

nerna är kommunikation, dokumentation och instruktion och exempelvis terapeutisk 

träning, funktionell träning och manuell terapi. För det tredje förebyggs skador, handi-

kapp och funktionshinder genom att främja hälsa, välmående och kondition. Till sist 

engagerar fysioterapi sig i konsultation, utbildning och forskning. 

 

Fysioterapi är dessutom planmässig verksamhet som utgår ifrån evidensbaserad kun-

skap. Utgående från människans hälsa, funktionsförmåga och resurser bestäms lämplig 

fysioterapi och dess individuella och samhälleliga förutsättningar samt fullföljs terapi. 

(Kangas et al. 2009: 9) En fysioterapeut kan arbeta antingen självständigt som företaga-

re eller i någon annans tjänst. Möjliga arbetsplatser är exempelvis sjukhus, hälsocentra-

ler, rehabiliteringsanläggningar och företagshälsovård. (Undervisningsministeriet 2006: 

29)  

3.2 Fysioterapeututbildning 

I Finland utbildar man sig till fysioterapeut (YH) vid en yrkeshögskola. YH är en för-

kortning av yrkeshögskola och den tilläggs efter yrkesbeteckningen. Examen är en lägre 

yrkeshögskolexamen inom social-, hälso- och idrottsområdet. Examen omfattar 210 

studiepoäng och studierna varar i 3,5 år. (Finlands fysioterapeuter 2010) 15 yrkes-

högskolor arrangerar fysioterapeututbildning i Finland (Studieinfo 2012). Fysiotera-

peututbildning är högst populär bland utbildningsprogrammen vid yrkeshögskolor: Vid 

alla de 14 yrkeshögskolor som anordnade ansökan till fysioterapeututbildning våren 

2012, var utbildningsprogrammet i fysioterapi bland de fem mest ansökta utbildnings-

programmen. I Arcada, Lahtis och Rovaniemi yrkeshögskolor var fysioterapeututbild-

ningen det näst mest ansökta utbildningsprogrammet. (Studieinfo 2012). År 2012 var 

det sammanlagt 2 222 fysioterapeutstuderande vid yrkeshögskolor i Finland varav 2 037 

i yrkesutbildning för unga och 185 i vuxenutbildning (Undervisnings- och kulturmini-

steriet & Utbildningsstyrelsen 2012b). 

 

Som de studier som leder till yrkeshögskoleexamina i allmänhet, består även fysiotera-

pistudier av grund- och ämnesstudier, valfria studier, praktik som befrämjar yrkesfär-
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digheten samt ett lärdomsprov (Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 352/2003: 4 

§). Studierna omfattar generella kompetenser gemensamma för utbildningsprogram 

inom hälsovård samt fysioterapis yrkesspecifika grund- och ämnesstudier. Kompetenser 

är omfattande helheter som beskriver kunnighet och behörighet i att klara av de uppgif-

ter som ingår i yrket. (Finlands fysioterapeuter 2010) 

 

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (ARENE), Undervisningsministeriet (Från yrkes-

högskolan till hälsovården) samt nätverket för europeiska högskolor som arrangerar 

fysioterapiutbildning (ENPHE) påverkar innehållet av fysioterapeututbildningen (Fin-

lands fysioterapeuter 2010). Tabell 1 redogör för kompetenser som ARENE (2006a) 

listar att studenterna ska uppnå i fysioterapeututbildningen.  

 

Tabell 1 Kompetenser som studenterna ska uppnå i fysioterapeututbildningen, enligt ARENE 
(2006a). Egen översättning. 
Kompetenser enligt ARENE (2006) 

Undersökning och kliniska slutsatser 
• undersökning och analysering av förutsättningar och restriktioner av funktionsförmågan 

• en fysioterapiplan i samarbete med klienten/patienten 

• uppföljning av fysioterapins resultat 

Kunskaper i undervisning och instruktion 
• avsiktlig användning av olika instruktions- och undervisningsmetoder för att upprätthålla och 

främja funktionsförmåga och hälsa 

• planering och instruering av motion som främjar hälsa och funktionsförmåga 
• instruktioner baserar sig på principer av motorisk inlärning och metoder inom terapeutisk trä-

ning 

Kunskaper i terapi 
• anpassning av evidensbaserad information 

• utnyttjande av relevant information 

• fullföljande av terapeutisk träning som baserar sig på teori 

• stödande av patientens deltagande och skapande av en ömsesidig terapirelation 

• kunnande inom fysikalisk och manuell terapi 

Kunskaper i samarbete och samhällsverksamhet 
• agerande som fysioterapiexpert (både självständigt och i grupper) 

• bidragande av tjänster som främjar funktionsförmågan i samhället 

• upprättning av sakkunnigutlåtanden och skriftliga ställningstaganden 

Kunskaper i teknologi 
• utnyttjande av teknologi i planering och fullföljande av fysioterapi och i bedömning av funk-

tionsförmåga 

• utnyttjande av hjälpmedel i stödande av rörelse- och funktionsförmåga 

• planering av tillgängliga omgivningar i multiprofessionellt samarbete 

• utnyttjande av metoder inom ergonomi 
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Undervisningsministeriet (2006: 29) indelar fysioterapeuts yrkeskunnande i tre områden: 

etisk verksamhet och samarbete, praktiska kunskaper inom fysioterapi och tillämpning 

av kunskaperna i praktiken samt forsknings- och utvecklingsarbete och ledande. I tabell 

2 presenteras centrala studier och deras minimiantal studiepoäng som ska finnas i fysio-

terapeututbildningen, fastställt av Undervisningsministeriet (2006: 32). Det bör påpekas 

att i Undervisningsministeriets riktlinjer finns ingen hänvisning till språkstudier. I re-

kommendationen är sammanräknat antal studiepoäng 183 vilket betyder att det är 27 

studiepoäng i fysioterapeututbildningen som Undervisningsministeriet inte tar ställning 

till. I de 27 studiepoängen ingår bl.a. språkstudier, som kursen i svenska. 

 
Tabell 2 Centrala studier och minimiantal studiepoäng i fysioterapeututbildning. Undervis-
ningsministeriet 2006. Egen översättning. 
Centrala studier  Minimiantal studiepoäng 

Grund- och ämnesstudier 90 sp 

Förutsättningar för fysioterapeutens yrkeskunnande 
- Studier i fysioterapivetenskap 
- Grunderna i social- och hälsoområdet och rehabilitering 
- Studier i gymnastik- och idrottsvetenskap 
- Studier i natur- och läkarvetenskap 
- Studier i beteende- och samhällsvetenskap 

30 sp 

Fysioterapeutisk undersökning och slutsatser (bedömning av fysio-
terapibehov) 

- Undersökning av ställning, rörelse och funktionsförmåga 
- Undersökning av organsystem 
- Undersökning av prestationsförmåga 
- Undersökning av kroppsuppfattning 
- Undersökning av klientens/rehabiliterarens resurser 
- Undersökning av smärta 

10 sp 

Fysioterapimetoder 
- Instruktion och undervisning i fysioterapi 
- Terapeutisk träning 
- Fysikalisk terapi 
- Manuell terapi 
- Hjälpmedelservice och planering av verksamhetsomgivning 
- Ergonomi 
- Hälsomotion, anpassad motion 

22 sp 

Tillämpning av fysioterapi 
- Fysioterapi som stöder funktion av andningsorganen 
- Fysioterapi som stöder funktion av centrala och perifera nerv-

systemet 
- Fysioterapi som stöder psykiska funktioner 
- Fysioterapi som stöder funktion av hjärt- kärlsystemet 
- Fysioterapi som stöder funktion av stöd- och rörelseorganen 
- Fysioterapi för de unga och barn 
- Fysioterapi för de äldre 

20 sp 



18 

 

- Fysioterapi för personer i arbetsför ålder 

Forsknings- och utvecklingsarbete inom fysioterapi samt ledande 
- Forskning i rehabilitering och fysioterapi 
- Metoder i forsknings- och projektarbete 
- Grunderna i ledande 
- Metoder i kvalitetsledning 
- Företagande och marknadsföring 

8 sp 

Praktik som främjar yrkeskunnighet 75 sp 

Lärdomsprov och mognadsprov 15 sp 

Valfria studier 3 sp 

 

ENPHE (Vyt & Ven 2007, refererad i Kangas et al. 2009: 27) listar sju kompetenser 

som studerandena ska uppnå under fysioterapeututbildningen som arrangeras i Europa. 

De är bedömning och tolkning, planering och genomförande, evaluering, hälsovård, 

professionellt beteende, ledning och vetenskaplig forskning. Innehållet i kompetenser är 

väldigt nära med ARENE:s kompetenser. Några punkter som inte nämndes i ARENE:s 

kompetenser är att ledning innebär att fysioterapeuten ska kunna grunda och leda en 

egen praktik eller ett eget företag. Professionellt beteende innefattar att man ska agera 

utgående från kritisk vetenskaplig attityd och livslångt lärande. Därutöver konstateras 

det att fysioterapeuten ska utbilda sina klienter för att de skulle bli ansvarsfulla i att 

främja hälsosam livsstil.  

 

Kangas et al. (2009: 9) konstaterar att fysioterapeututbildningen har som mål att ge stu-

derande så goda förutsättningar att agera som fysioterapeuter som möjligt. Av en fysio-

terapeut krävs dessutom expertkunskaper, självstyrdhet och kunskaper i att lösa problem 

och utveckla innovationer i social interaktion. Härigenom ska studerande redan under 

utbildningen få erfarenheter av hur inlärning och uppbyggande av information sker i en 

expertkultur. Under fysioterapeututbildningen ska studerande ägna sig en verksamhets-

modell som de kan använda sig av när de utvecklar sig som experter. (ibid.: 10) 

 

I detta avsnitt har jag försökt att ge en bild av fysioterapeututbildningens innehåll och 

uppbyggnad. Som det har framkommit, är det en mängd kompetenser som studerande 

ska uppnå under studietiden. I avsnittet har presenterats de riktlinjer som ARENE, Ut-

bildningsministeriet och ENPHE drar för fysioterapeututbildningen i Finland.  
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4 ATT STUDERA SPRÅK VID YRKESHÖGSKOLOR 

I detta kapitel diskuteras först kort andraspråksinlärning och inlärningsuppfattningen i 

denna avhandling. Därefter följer ett avsnitt om livslångt lärande vilket följs av språk-

studier vid yrkeshögskolor. I avsnittet presenteras språkkraven som är målet för språk-

studierna vid yrkeshögskolor, även vissa faktorer som präglar språkundervisningen vid 

yrkeshögskolor lyfts fram. Efter det kommer en redovisning av fackspråklig språkun-

dervisning och de två betraktelsesätten English/Languages for Special Purposes och 

Vocationally Oriented Language Learning. Till sist klargörs för tidigare forskning rele-

vant för denna studie. 

4.1 Andraspråksinlärning 

I detta avsnitt diskuteras mycket kortfattat det omfattande begreppet andraspråksinlär-

ning. Här tas även upp några synpunkter om inlärningsuppfattningen i denna studie. 

 

Att tillägna sig ett nytt språk är en komplicerad process med en mängd olika sidor och 

faser (Abrahamsson 2009: 11). Förkortningen L2 (kommer från engelskans second 

language) är vedertagen i diskussionen om andraspråk och används även här. Begreppet 

L2 betecknar alla de språk som lärs in efter förstaspråket och det kan följaktligen vara 

ens tredje eller fjärde språk i verklighet. (Abrahamsson 2009: 13-14) I denna studie be-

traktas språkinlärning som sker i en skola, närmare sagt en yrkeshögskola, varför det 

koncentreras här enbart på formell inlärning. Formell inlärning inträder i klassrummet, 

medan informell inlärning sker utan någon undervisning (Abrahamsson 2009: 16). Det 

bör dock påpekas att formell inlärning har som mål att studerande skulle ha motivation 

för även informell inlärning som sker självständigt. 

 

Som Kohonen (1998: 25) framhäver, är den nuförtiden rådande uppfattningen om inlär-

ning konstruktivismen, som betonar inlärares aktiv roll som konstruktör av sin egen 

inlärning och förståelse. Helakorpi och Majuri (2010: 150) delar samma åsikt och kon-

staterar vidare att i undervisningen ska beaktas att lärande är annorlunda hos olika indi-

vider. Lärande ska vara samhälleligt, avsiktligt och kontextuellt, d.v.s. bundet till verk-
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liga situationer. Jaatinen (1998: 59) anser att även samarbetsinlärning och experimentell 

inlärning ska betonas i språkundervisningen. Kohonen (1998: 28) konstaterar att inlär-

ningen ska vara meningsfull för inläraren och den ska basera sig på hans eller hennes 

egna erfarenheter. Vidare noterar Krashen (1981: 101) att det viktigaste i andraspråksin-

lärningssituationen är att erbjuda inläraren material som möjliggör språktillägnandet. 

Det är alltså högst relevant att ge inläraren språkligt stoff så mycket som möjligt. Jag 

anser dessa observationer som välbetecknande för all inlärning och således även andra-

språksinlärning. De är relevanta och viktiga och representerar inlärningsuppfattningen 

som läromaterialet i denna studie baserar sig på. 

4.2 Livslångt lärande 

Livslångt lärande är ett begrepp som ansluter sig oskiljaktigt till utbildning på yrkes-

högskolor, både när det gäller yrkesstudier och språkstudier och studerande och lärare. 

Som framkom i kapitel 2, ställs det i Yrkeshögskolelagen (351/2003: 4 §) att yrkes-

högskolor ska främja livslångt lärande i sin verksamhet och enligt Statsrådets förord-

ning om yrkeshögskolor (352/2003: 7 §) ska studerande tillägna sig färdigheter för fort-

löpande utbildning, alltså livslångt lärande. Det är väsenligt att behandla livslångt läran-

de här eftersom studerande som är målgrupp i denna studie är framtidens proffs i ett 

visst fackområde. Som Avergun och Del Gaizo (2011: 195) konstaterar, är det nästan en 

oskriven regel att experter kontinuerligt utvecklar sig och sitt yrkeskunnande. De disku-

terar vidare att orsaken till detta kan vara individens egen vilja att lära sig något som 

intresserar, någon å sin sida strävar efter att utveckla sig mer allmänt som proffs inom 

ett visst område och någon deltar i livslångt lärande endast därför att det är ett måste för 

att kunna fortsätta i sitt arbete. Livslångt lärande är alltså något som krävs av all slags 

experter. 

 

Livslångt lärande innehåller idén om att en lär sig livet igenom från födelsen till döden 

och som det har uttryckts, ”from cradle to grave” (se t.ex. Jarvis 2011: 9). Knapper och 

Cropley (2000: 1) specificerar definitionen för de konstaterar att livslångt lärande är 

avsiktlig inlärning som äger rum livet ut. I denna studie föredras den sistnämnda defini-

tionen för inlärningskontext som betraktas här är ett institut där inlärning är målet för 

verksamheten. Livslångt lärande missuppfattas ofta att omfatta enbart vuxenutbildning 
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och inlärning av de vuxna (se t.ex. London 2011: 4). Man bör dock notera att för att 

inlärning är livslång, skall den pågå genom hela livet (Knapper & Cropley 2000: 28). 

 

Jarvis (2011: 9) närmar sig begreppet livslångt lärande med att betona dess flertydighet: 

samtidigt är det bl.a. någonting individuellt och institutionellt, en social inriktning och 

handelsvara samt en metod och en praktik. Han diskuterar ambiguiteten vidare och kon-

staterar att det inte alltid är fallet att inlärning uppfattas som existentiell och fundamen-

tal i sig, utan i vissa fall är det enbart inlärningsresultatet som ses vara värdefullt (ibid.: 

17). Likaså anser Brownhill (2001: 78) att lärande borde vara någonting essentiellt hos 

en människa, inte endast ett mål som en strävar efter för att nå någonting konkret. 

 

I samband med livslångt lärande används ofta begreppet livslång utbildning. Enligt 

Brownhill (2001: 69) är skillnaden mellan termerna det att livslångt lärande sker i livets 

upplevelser medan livslång utbildning kan förknippas med institutionell, formell utbild-

ning i skolor och andra institutioner. Knapper och Cropley (2000: 6) anger däremot att 

livslång utbildning är systemet medan livslångt lärande är innehållet, målet och resulta-

tet. Brownhill (2001: 70) diskuterar förhållandet mellan begreppen även med att konsta-

tera att inlärningen går genom en institutionell process som resulterar i kvalifikationer 

av utbildning. Han anger dessutom att inlärning är någonting privat och individuellt 

medan utbildning å sin sida har en publik dimension. Som Knapper och Cropley (2000: 

7) påpekar, kan livslång utbildning betraktas som en reaktion till att det inte kan accep-

teras att en borde kunna tillägna sig alla nödvändiga kvalifikationer inför arbetslivet 

under en kort studietid. Likaså noterar London (2011: 3) att utbildningen skall syfta på 

att man lär sig att lära för att vara förberedd för att möta förändring och dessutom att 

kunna förändra sin omgivning på ett positivt sätt själv.  

 

Lära sig att lära är en av de åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande som Europa-

kommissionen (2007) har definierat. Även kommunikation i modersmålet och i främ-

mande språk, matematisk kompetens och baskompetenser i vetenskap och teknologi 

samt digital kompetens uppges. Därutöver nämns sociala och medborgarkompetenser, 

förståelse om betydelsen av företagsamhet och kulturell medvetenhet. Av dessa främjas 

i läromaterialet i denna studie kommunikation i främmande språk, lära sig att lära och 

digital kompetens.  
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Enligt Europakommissionen (2001: 9) är livslångt lärande alla sådana inlärningsaktivi-

teter som en utför under livets gång för att främja kunskaper och kompetenser ur ett 

personalt, medborgar-, socialt och/eller anställningsperspektiv. Europakommissionen 

anger vidare att livslångt lärande har som mål individens självförverkligande, anpass-

lighet, aktiv medborgarskap, socialt engagemang och möjlighet att få sysselsättning. Jag 

anser att de faktorer som Tough (1971, refererad i Knapper & Cropley 2000: 12) uppger 

att ingår i avsiktlig inlärning, ska även ingå i livslångt lärande. Inlärningen ska alltså 

vara medvetet, ha specifika målsättningar vilka är orsaken till inlärning samt inläraren 

ska ha som avsikt att minnas och använda det som han har lärt sig för en längre period. 

4.3 Språkstudier vid yrkeshögskolor 

Språkstudier vid yrkeshögskolor har som utgångspunkt att vara både akademiska och 

utgå från arbetslivet. De skall, vid sidan av språkfärdigheter, stöda inläraren i att tillägna 

sig allmänna akademiska kunskaper samt kunskaper som behövs i arbetslivet. Språkun-

dervisning kan arrangeras administrativt på olika sätt vid yrkeshögskolor. (Pyykkö et al. 

2007: 137) Sajavaara och Salo (2007: 242) anger att högskolor undervisar i baskunska-

per i språk som är nödvändiga för yrkesområdet i fråga (se även Kantelinen 2004: 52). 

Kantelinen (2000b: 98) konstaterar att betoning på praktiska språkkunskaper vid yrkes-

utbildning leder till att språkets strukturella drag studeras så lite som möjligt. Sajavaara 

och Salo (ibid.) påpekar dock att det ofta är möjligt först i arbetslivet att skaffa sig spe-

cifika språkkunskaper som krävs i en viss yrkesuppgift. Även om det var så, anser jag 

att språkstudier är av hög vikt och de ska sikta på att erbjuda så bra förutsättningar som 

möjligt att agera som expert i mångspråkiga och interkulturella arbetssituationer. 

 

Sedan år 2003 har det funnits en arbetsgrupp som har som mål att utveckla språk- och 

kommunikationsundervisning på yrkeshögskolor. ARENE, som står för Rådet för yr-

keshögskolornas rektorer, ställde en arbetsgrupp för språk som arbetade under 2003-

2008 och siktade på att kartlägga utvecklingsbehov av språkundervisning vid yrkes-

högskolor. År 2008 skapades en ny grupp, Expertteam för undervisning i språk och 

kommunikation vid yrkeshögskolor. Expertteamet (2011) ställer missionen för under-

visning i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor. I missionen står det att språk- 

och kommunikationsundervisning på yrkeshögskolor skall utrusta studerande med 
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språk- och kommunikationskunskaper som är nödvändiga i de internationaliserade ex-

pertuppgifterna av närings- och arbetslivet. I undervisningen skall vidare betonas stude-

randes egen professionella växt samt färdigheter till interaktion över språk- och kultur-

gränserna. Teamet ställer dessutom att yrkesmässig undervisning i språk och kommuni-

kation skall utvecklas utgående från forskning och den ska sikta på konkurrensförmåga 

och jämförbarhet av yrkeshögskoleexamina. (Expertteam för undervisning i språk och 

kommunikation vid yrkeshögskolor 2011) 

 

Kantelinen (2007: 311) betonar att fackspråkliga språkkunskaper och kommunikation är 

essentiella i professionella kvalifikationer varför språkstudier tillhör examen som av-

läggs vid yrkeshögskolor. Som Härmälä (2010) lyfter fram, uppfattas språkkunskaper 

vara en del av den professionella kompetensen (se även Sajavaara & Salo 2007: 238). 

Som framkom tidigare i kapitel 2, bör man efter studier vid yrkeshögskola ha nått ”till-

räckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper” och förutsättningar till inter-

nationell verksamhet (Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 352/2003: 7 §). Man 

ska vidare förvärva (Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 352/2003: 8 §): 

1) sådana kunskaper i finska och svenska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs 
av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för 
vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning 
och utveckling i yrkesmässigt avseende, samt 

2) sådana skriftliga och muntliga kunskaper i ett eller två främmande språk som behövs med 
tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende. 

Det förutnämnda fungerar som mål för språkstudier vid yrkeshögskolorna, och detta 

mål är verkligen rätt högt. Språkstudier vid yrkeshögskolorna skall härigenom basera 

sig på det studerade yrkesområdet och de krav som detta område ställer för språkkun-

skaper och kommunikation ur arbetslivets synpunkt. Den här typen av språkundervis-

ning kallas för Languages for Specific Purposes (LSP) och Vocationally Oriented 

Language Learning (VOLL). Begreppen definieras närmare i kapitlen 4.4.1 och 4.4.2. 

Lagen är således entydig om att språkstudier ska integreras med studerandenas egen 

bransch. I det följande diskuteras några faktorer som präglar språkstudier och språkun-

dervisning vid yrkeshögskolor.   

 

Som uppgivits redan tidigare (se kapitel 2), kan studerande komma till yrkeshögskolor 

med annorlunda studiebakgrund. Detta resulterar i heterogena grupper av studerande 
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vilket gör språkundervisning krävande (se t.ex. Airola & Juurakko-Paavola 2003: 188, 

Kantelinen & Heiskanen 2004: 65). Olika utgångsnivåer beaktas så att de svagare stude-

randena erbjuds förberedande undervisning som omfattar upprepning av basgrammatik 

och basordförråd (Juurakko-Paavola 2005: 9). Pyykkö et al. (2007: 142) påpekar att den 

här typen av preparerande språkundervisning är oändamålsenlig användning av högsko-

lornas resurser som egentligen inte tillhör deras uppgifter. De noterar vidare att behovet 

av sådan undervisning, speciellt i svenska, enbart växer i framtiden som en följd av att 

svenskan har blivit valfri i studentskrivningarna: studerande borde ha bättre språkkun-

skaper efter yrkesskolan eller gymnasiet. Juurakko-Paavola (2005: 11) konstaterar att 

goda generella kunskaper i språket är essentiella för att kunna utveckla kunskaper inom 

fackspråklig kommunikation.  

 

När det gäller språkstudier vid yrkeshögskolor, är det harmligt många gånger en kurs på 

enbart 3 studiepoäng som täcker språkstudier i språket i fråga. Pyykkö et al. (2007: 141) 

poängterar att detta är motstridande med det faktumet att kommunikationskunskaper i 

främmande språk är av kontinuerligt högre vikt i arbetslivet. Även Kantelinen (2000b: 

98) konstaterar att relaterat till målsättningarna är antalet språkstudier litet. Expertteam 

för undervisning i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor (2011) har noterat det-

ta och tagit ett steg framåt för de har ställt att minimiantal studiepoäng per språk är 5. I 

tidigare rekommendation av motsvarande arbetsgrupp (ARENE 2006b: 8) var detta 3 

studiepoäng. Juurakko-Paavola och Mård-Miettinen (2012) anger att språkstudiernas 

omfattning spelar en väsentlig roll i vilken utsträckning det går att tillägna fackspråkliga 

och yrkesinriktade språkkunskaper. Airola och Juurakko-Paavola (2003: 190) lyfter 

dessutom fram att inte ens den mest motiverade studeranden kan lära sig språket brett på 

en kurs på ett par studiepoäng. Till följd av detta, föreslår de att språkstudier borde syfta 

på att uppmuntra studerande till språkinlärning och livslångt lärande (se även Kanteli-

nen 2000b: 105). Även Sajavaara och Salo (2007: 243) tar upp synpunkten av livslångt 

lärande och framför att språk- och kommunikationskunskaper som används i arbetslivet 

skall betraktas som en oändlig process som utvecklas ständigt.  

 

Nykänen (1998: 119) påpekar att språkstudier borde ingå i studietidens alla faser. En 

sådan indelning av språkstudier skulle möjliggöra att studerande uppnår sådana språk-

kunskaper som det behövs i arbetslivet. Hon noterar att om alla språkstudierna genom-



25 

 

förs i början av studietiden, har man för det första inte någon djup förståelse för eller 

omfattande kunskaper i sitt yrkesområde och för det andra blir det en lång tid innan man 

inträder i arbetslivet. Studerar man sådana begrepp på främmande språk som inte är 

bekanta på modersmålet, kan det lätt bli för svårt och frustrerande. Även Expertteam för 

undervisning i språk och kommunikation vid yrkeshögskolor (2011) rekommenderar att 

språkstudier avläggs under hela studietiden och framför att motivationen att studera 

språk ökar när gåendet ut i arbetslivet närmar sig. 

 

Språkundervisningen vid yrkeshögskolor är egenartad jämförd med språkundervisning-

en vid allmänbildande utbildning för på yrkeshögskolorna används det oftast ingen läro- 

eller kursbok. Detta ställer stora krav på läraren för han eller hon måste samla in materi-

al från många källor, som Stevens (1997: 123) noterar. Juurakko-Paavola (2005: 10) 

påpekar att läraren således har ett stort ansvar för hur språkundervisningen genomförs i 

praktiken. Enligt Stevens (1997: 123) ska målet vara att det används autentiskt material 

från inlärares fackområde så mycket som möjligt. Även Hämäläinen (2011: 33) uppger 

att istället för färdigt läromaterial är det läraren själv som samlar in materialet vilket hon 

som lärare anser vara både arbetsamt och givande. Carlson (1995: 105) å sin sida anger 

att det är läraren själv som skapar materialet eftersom han eller hon vill försäkra sig om 

att materialet är ändamålsenligt och aktuellt. Han framför vidare att skapandet av helt 

nytt material är problematiskt p.g.a. bristande tid.  

 

I en studie genomfört av SUKOL (Språklärarförbundet i Finland) tillsammans med 

WSOYpro var ett av huvudresultaten att det inte finns tillräckligt med färdigt eller för-

nyat läromaterial som kunde utnyttjas i språkundervisningen av olika branscher. Detta 

försvårar avsevärt integreringen av språkundervisningen med det studerande yrkesom-

rådet. (Sivula 2010: 12-13) Helakorpi (2010: 37) lyfter fram att i yrkespedagogik spelar 

även de material som arbetslivet använder sig av och nutida inlärningsplattformer en 

central roll. Sajavaara och Salo (2007: 238) påpekar att i kommunikationssituationer i 

arbetslivet är det viktigaste med språkkunskaper att en får sitt budskap fram. Då spelar 

felfrihet och grammatikregler ingen stor roll. Hämäläinen (2011: 33) delar samma åsikt 

och betonar att vid yrkesutbildning är språket alltid ett medel. Detta anser jag själv vä-

sentligt och härigenom är fokusen inte på grammatik eller språkets struktur i uppgifter i 

läromaterialet i denna studie. 



26 

 

4.4 Yrkesinriktad språkundervisning 

Undervisning i språk i yrkesutbildningen baserar sig, som ovan har nämnts, på stude-

randenas egen bransch. Ett svenskt begrepp för detta är undervisning i främmande fack-

språk och enligt Gustafsson (2010, refererad i Jäntti 2011: 19) är även undervisning i 

främmande språks fackspråk och fackspråksundervisning i främmande språk användba-

ra. Själv föredrar jag ändå begreppet yrkesinriktad språkundervisning. Yrkesinriktad 

språkundervisning är en paraplyterm som används för att hänsyfta till de två betraktel-

sesätten som kommer att behandlas i de två följande avsnitten. Dessa är Languages for 

Specific Purposes (hädanefter LSP), översatt till svenska språk för speciella syften (se 

4.4.1) och Vocationally Oriented Language Learning (VOLL), översatt yrkesorienterad 

språkinlärning (se 4.4.2). Ett delområde inom LSP – inom vilket den allra största delen 

av forskningen inom området genomförs – utgörs av English for Specific Purposes 

(ESP) (Dudley-Evans & St. John 2007: 2). ESP och LSP behandlas i samband med var-

andra. En stor mängd av de iakttagelser som presenteras stämmer för såväl LSP och 

ESP som VOLL. Som framkommer i det följande, är LSP/ESP och VOLL olika be-

grepp för nästan samma fenomen med olika betoningar.  

 

Kantelinen (2004: 51) definierar yrkesinriktad språkundervisning som språkundervis-

ning som baserar sig på kommunikationsbehov i arbetslivet ur ett visst fackområdes 

synpunkt samt behov som uppstår ur studier i yrkesområdet i fråga. Hon konstaterar 

vidare att yrkesinriktad språkundervisning undervisas i yrkesutbildning på andra stadiet, 

yrkeshögskolor, språkcentra vid universitet och kompletterande utbildning. 

 

Den största skillnaden mellan allmänbildande och yrkesinriktad språkundervisning är 

det mera specifika och konkreta syftet med det sistnämnda: det ska integreras med det 

studerade yrkesområdet. Även om språkundervisningen skiljer sig åt på allmänbildande 

och yrkesinriktade institutioner, menar Jaatinen (1998: 50) att undervisnings- och upp-

fostringsarbete också har sina likheter på alla nivåer: de ska möta individen som helhet. 

Det kräver eget tänkande samt uppskattande av människovärdet både från läraren och 

också från studerandena. Oberoende av undervisningsnivån kan följande målsättningar 

betraktas som gemensamma för språkundervisningen: inläraren ska bli bildad, lära sig 

att lära språk samt utveckla sina språkkunskaper. (ibid.: 50-51) 
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Jaatinen (1998: 50) diskuterar vidare att språklärare skall ha kännedom om olika yrkes-

områden för att kunna undervisa i yrkesinriktat språk. Det svåra med yrkesinriktad 

språkundervisning, som Vogt (2009: 68) framhäver, är att språklärare är specialister i 

det främmande språket, inte i det fackområde som de undervisar språk i. Härigenom är 

språklärare inte troligen bekanta med de professionella kontexter som är vardagliga 

inom en viss bransch (ibid.). Stevens (1997: 114) påpekar att detta kräver ett lärare-

inlärare-förhållande där läraren undervisar i språkets struktur och användning medan 

inläraren må väl vara den som är ansvarig för specialistordförrådet och den tidsenliga 

terminologin inom yrkesområdet i fråga. Även Hämäläinen (2011: 32-33) gör samma 

observation och konstaterar att språkundervisningen vid yrkesutbildning förutsätter 

samarbete mellan läraren och studerandena. Det finns ett område där läraren har mer 

kunskaper och ett annat område som studerandena behärskar bättre. 

 

Vogt och Kantelinen (2012: 6) diskuterar somliga problem med yrkesinriktad språkun-

dervisning ur språklärares synpunkt. För det första finns det en mängd lärare som inte 

känner sig kompetenta att kunna undervisa i fackspråk för de tror att det skulle kräva 

mycket specialkunskaper. Som uppgavs tidigare kan detta lösas genom ett annorlunda 

lärare-inlärare- förhållande (Stevens 1997: 114). Vogt och Kantelinen (2012: 6-7) kon-

staterar att lärares okunnighet även kan vara en följd av lärarutbildningen för den foku-

serar oftast enbart på generell språkundervisning och ignorerar helt och hållet sektorn i 

yrkesinriktad språkundervisning (se även Pyykkö et al. 2007: 149). Kantelinen (2007: 

311) diskuterar att språkundervisningen vid yrkeshögskolor är någonting relativt obe-

kant för nya utexaminerade språklärare. Detta problem har ingripits vid Östra Finlands 

universitet där man sedan år 1999 har erbjudit en studiehelhet på 25 studiepoäng med 

inriktning mot yrkesorienterad språkundervisning (se närmare Kantelinen 2011). Vogt 

och Kantelinen (2012: 7) anger vidare att en del lärare känner sig vara tvungna att inle-

da kurser med att genomgå basgrammatik vilket lätt leder till att studerandes motivation 

blir låg redan från början.  

 

4.4.1 ESP och LSP 

ESP har sina rötter i slutet av 1960-talet då engelskan accepterades som det internatio-

nella språket för kommers och teknologi. Detta resulterade i en ny generation av språk-
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inlärare som visste exakt varför de vill lära sig språk. (Hutchinson & Waters 1991: 5-6) 

Det finns olika slags ESP och en mängd akronymer, som EAP (English for Academic 

Purposes), EOP (English for Occupational Purposes), EBP (English for Business Pur-

poses) och EST (English for Science and Technology), bara för några att nämna (Dud-

ley-Evans & St. John 2007: 2, Hutchinson & Waters 1991: 9, Robinson 1991: 2). 

 

Robinson (1991: 2) definierar vidare vad som är karakteristiskt för ESP. ESP är målin-

riktat eftersom språket inte studeras för språkets skull, utan för studie- eller arbetsrelate-

rade syften. Undervisning och inlärning inom ESP skall dessutom baseras på studeran-

des behov, alltså det som de skall göra eller uppnå genom språkets medel (ibid.: 2-3). 

Behovsanalys lyfts fram även av Dudley-Evans och St. John (2007: 1) och Hutchinson 

och Waters (1991: 54). Därutöver betonar Dudley-Evans och St. John (2007: 1) vikten 

av textanalys och inlärares förberedelse inför att kunna kommunicera i arbetslivets och 

studierelaterade situationer. Hutchinson och Waters (1991: 53) förklarar skillnaden 

mellan ESP och generell engelska som medvetenhet om behovet att lära sig språket: 

inom ESP är inläraren medveten om detta behov.  

 

Strevens (1988, refererad i Dudley-Evans & St. John 2007: 3) å sin sida preciserar ESP 

med hjälp av absoluta och variabla karakteristika. De absoluta karakteristika är att ESP 

består av språkundervisning som möter språkinlärares specifika behov, är både inne-

hålls- och språkmässigt inriktat mot en viss disciplin och ett visst yrkesområde samt 

skiljer sig från generell engelska. Som variabla karakteristika uppger Strevens att ESP 

kan begränsas till vissa kunskaper som ska läras in samt möjligtvis undervisas enligt 

metodologi som inte har bestämts förut.  I sin definition av ESP använder även Dudley-

Evans och St. John (2007: 4) absoluta och variabla karakteristika. De skär ned antalet 

absoluta karakteristika till två och anger dem som följer: ESP möter specifika behov av 

språkinläraren, använder sig av metodologi och aktiviteter som påverkar disciplinen i 

fråga samt fokuserar på språk, kunskaper och genren som är lämpliga för dessa aktivite-

ter (ibid.: 4-5). Variabla karakteristika i Dudley-Evans och St. Johns definition är att 

ESP kan sammanfogas med eller planeras till vissa discipliner och i undervisningen kan 

utnyttjas annorlunda metodologi jämfört med generell engelska. De anger vidare att 

ESP sannolikt är planerat till vuxna inlärare och inlärare med språkkunskaper på mel-

lersta eller avancerade nivå. Jag anser att det viktigaste i ESP och LSP är studerandenas 
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behov och yrkesområdet: undervisning ska basera sig på dem. Enligt min mening är det 

även av hög vikt att fokusen är på verkliga språkanvändningssituationer och studerande 

behärskar åtminstone baskunskaper i språket. 

 

Robinson (1991: 3) konstaterar dessutom att kurser i ESP tenderar att vara tidsbegrän-

sade och studerande vuxna istället för barn. Härutöver kan deltagare i ESP- kurser alla 

studera till samma yrke eller arbeta inom samma bransch men det finns även blandade 

grupper, där många yrkesområden är representerade (ibid.: 4). Robinson (1991: 5) på-

pekar även att endast ett urval av yrkesspecifika texter med specialistterminologi inte 

borde sammanblandas med en ESP- kurs. Själv anser jag att denna observation är viktig: 

yrkesinriktad språkundervisning skall inte enbart bestå av ordlistor och genomgång av 

termer. Jag vill vidare påpeka att heterogena grupper med inlärare från olika yrkesom-

råden försvårar anmärkningsvärt det hur väl kursen kan inriktas till studerandenas egen 

bransch.  

 

Vogt och Kantelinen (2012: 3) framför att ESP genomförs på en mängd olika sätt värl-

den och institutioner över: i vissa fall är betraktelsesättet bredare då omfattande kom-

munikation i arbetslivet, internationell kommunikation och kulturell förståelse täcks, i 

vissa fall möter ESP snävare konkreta behov i arbetslivet och ordförråd. En likartad 

observation görs av Räisänen och Fortanet-Gómez (2008: 42) i en utredning av tillstån-

det av ESP i åtta europeiska icke-engelskspråkiga länder. I Sverige och Nederländerna 

användes CLIL-approach som integrerar språket med innehållet, och på kurserna utnytt-

jades material som studerande hade fått i substanskurser. I andra länder undervisades i 

ESP på specifika kurser där användes material utarbetat för denna undervisning. Kurser 

arrangerades på många olika sätt och det fanns skillnader i deras innehåll och betoning. 

(ibid.:42-43) 

 

Alla definitioner och karakteristika som diskuterades i detta kapitel har skrivits med 

ESP i fokus. Ändå anser jag det som meningsfullt att även LSP står i rubriken på avsnit-

tet för allt det som presenterats förutom historia gäller lika väl för även andra språk än 

engelska. Eftersom fokusen i denna studie inte är på engelska, är det motiverat att andra 

språk, i detta fall svenska, kontinuerligt är med i texten och i bakhuvudet. 
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4.4.2 VOLL 

Termen VOLL skapades inom projektet av moderna språk, ”Language learning for Eu-

ropean citizenship”, av Europarådet. Projektet, som genomfördes under 1989-1996, 

hade VOLL som en av de prioritetssektorerna som en följd av ökad internationell af-

färsverksamhet samt yrkesmässig rörlighet. (Trim 1997: v, se även Vogt 2009: 66) 

VOLL är ett avsevärt mindre använt begrepp jämfört med ESP/LSP men det motiverar 

sin plats i yrkesinriktad språkundervisning med sitt mer omfattande betraktelsesätt (se 

t.ex. Vogt & Kantelinen 2012: 3). 

 

VOLL beaktar kommunikativa behov i det verkliga livet, inklusive arbetslivet (Vogt 

2009: 67). VOLL har sin huvudsakliga fokus på yrkesmässiga dimensioner av inlärares 

liv utan att glömma kommunikation i främmande språk även utanför arbetet (Egloff & 

Fitzpatrick 1997: 2). Vogt och Kantelinen (2012: 4) påpekar att det inte är meningsfullt 

att åtskilja arbete och andra delområden i livet. De betonar att utbildning skall möjliggö-

ra omfattande kunskaper i språk samt erbjuda verktyg för livslångt lärande. Härmälä 

(2010) anser dessutom att det är onödigt och i flera fall även omöjligt att skilja språk- 

och kommunikationskunskaper i arbetslivet från språklig kommunikation som äger rum 

någon annanstans. Hon påpekar vidare att det även finns mer förtroliga och mer formel-

la situationer på arbetsplatsen, vilket kräver olika slags språkanvändning. Likaså delar 

Juurakko-Paavola och Mård-Miettinen (2012) denna åsikt och betonar att generella 

språkkunskaper, språkkunskaper i arbetslivet samt fackspråkliga språkkunskaper skall 

betraktas som delområden som kompletterar varandra.  

 

Fitzpatrick (1997: 66) konstaterar att VOLL skiljer sig från språkinlärning för generella 

syften (Language Learning for General Purposes, LGP) med sina mer specifika förut-

sättningar och krav för språkinlärningen. Medvetenhet om att språket skall användas 

inom ett visst yrkesområde avgränsar hur språket skall tillämpas (ibid.: 67). Exempelvis 

har vi troligen uppfattningar om hurdant språk och språkbruk är inom vårdbranschen 

eller det juridiska området. Dessa har sina olikheter som påverkar språkundervisningen 

medan vissa faktorer som t.ex. grammatik är viktiga och likadana oberoende av yrkes-

området. Fitzpatrick noterar även att förhållandet mellan VOLL och LGP skiljer sig från 

en bransch till en annan och inom vissa områden överlappar de mer med varandra. Vogt 

och Kantelinen (2012: 5) uppger vidare att språket inom VOLL inte är alltför specialise-
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rat men inte heller för generellt och i flera yrkesorienterade kommunikationssituationer 

är språket en blandning av både generellt och specialiserat språk. 

 

Egloff och Fitzpatrick (1997: 15) konstaterar vidare att VOLL är holistiskt för när det 

specifika respekteras, påverkas även individens upplevelse av sig själv och sin motiva-

tion och sina mål för språkinlärningen. Därutöver är det inlärarcentrat för det utgår 

ifrån inlärarens kommunikativa behov och önskemål samt innehållsbaserat eftersom det 

som studeras är förknippat med det verkliga arbetslivet. VOLL är även aktionsoriente-

rat eftersom kommunikation är en naturlig del av arbetslivet och språket lärs in exem-

pelvis genom e-post, telefonsamtal och andra möjliga situationer i arbetslivet. Inlär-

ningen kan dessutom sättas igång med projekt vilket betyder att VOLL är projektbase-

rat och små enheter kan inbäddas till större kontexter. I nära samband med projekt kan 

betraktas att VOLL är kooperativt vilket är naturligt för en hel del av situationer i ar-

betslivet kräver samarbete. Egloff och Fitzpatrick (1997: 17) anger vidare att VOLL är 

interkulturellt vilket möjliggör både att bli professionellt kompetent och att utveckla sig 

personligt. Det är dessutom reflektivt och autonomt för det är av stor vikt att främja livs-

långt lärande speciellt p.g.a. begränsad kurstid och för att framtidens experter kan reage-

ra till det ständigt förändrande arbetslivet. (ibid.: 15-18) 

 

VOLL är således språkundervisning som syftar på att förbereda studerande till all slags 

kommunikationssituationer i livet. Studerandenas eget fackområde betraktas men i 

VOLL ses det inte som meningsfullt att exkludera kommunikation som förekommer 

utanför arbetsplatsen, exempelvis på resor eller på samtalsforum i Internet. P.g.a. dess 

omfattande grepp anser jag att språkkurser i VOLL ska vara mer omfattande även i antal 

studiepoäng jämfört med ESP/LSP- kurser. Annars händer det lätt så att man enbart går 

igenom en hel del kommunikationssituationer utan att egentligen lära sig någonting. 

Därför påstår jag att VOLL kräver mer tid, studiepoäng och således resurser. I tabell 3 

görs det en sammanfattning av dragen i ESP och LSP samt VOLL. 
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Tabell 3 En sammanfattande tabell av dragen i ESP och LSP samt VOLL. 
ESP & LSP VOLL  

Robinson (1991: 2-3) 
- målinriktat 
- baserar sig på studerandes behov 
- kurser: tidsbegränsade 
- studerande: vuxna 

Fitzpatrick (1997: 66) 
- mer specifika förutsättningar och 

krav för språkinlärningen jämfört 
med LGP* 

Hutchinson och Waters (1991: 53-54) 
- behovsanalys 
- medvetenhet om behovet att lära sig 

språket 

Vogt (2009: 67) 
- kommunikativa behov i det verkli-

ga livet 

Dudley-Evans och St. John (2007: 1-5) 
- behovsanalys 
- textanalys 
- inlärares förberedelse inför att kunna 

kommunicera i arbetslivets och studiere-
laterade situationer 

Absoluta karakteristika: 
- möter specifika behov av språkinläraren, 

använder sig av metodologi och aktivite-
ter som påverkar disciplinen i fråga 

-  fokus på språk, kunskaper och genren 
lämpliga för dessa aktiviteter 

Variabla karakteristika: 
- kan sammanfogas med eller planeras till 

vissa discipliner  
- kan utnyttjas annorlunda metodologi 

jämfört med LGP* 
- vuxna inlärare med språkkunskaper på 

mellersta eller avancerade nivå 

Egloff och Fitzpatrick (1997: 15-17) 
- holistiskt 
- inlärarcentrat 
- innehållsbaserat 
- aktionsorienterat 
- projektbaserat 
- kooperativt 
- interkulturellt 
- reflektivt 
- autonomt 

Strevens (1988) 
Absoluta karakteristika:  

- möter språkinlärares specifika behov 
- innehålls- och språkmässigt inriktat till 

en viss disciplin och ett visst yrkesom-
råde 

- skiljer sig från LGP* 
Variabla karakteristika: 

- kan begränsas till vissa kunskaper  
- kan undervisas enligt metodologi som 

inte har bestämts förut 

Vogt och Kantelinen (2012: 5) 
- språket är inte alltför specialiserat 

men inte heller för generellt 

*= Language Learning for General Purposes, LGP 

 

I det här avsnittet redogjordes för ESP/ LSP och VOLL och deras drag. Vad gäller lä-

romaterialet i denna studie, följer det mer principer av ESP och LSP. Läromaterialet har 

ett klart syfte att förbereda studerande inom en viss bransch, fysioterapi, inför arbetsli-

vets situationer. Meningen med läromaterialet är alltså inte att behandla kommunika-
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tionssituationer mer omfattande, vilket vore fallet med ett VOLL- material. Att behand-

la VOLL här var ändå relevant eftersom de två betraktelsesätten ligger så nära varandra. 

4.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras studier som betraktar språkstudier vid yrkeshögskolor ur olika 

synvinklar. Studier förekommer i kronologisk ordning. Kantelinens (2000a) studie fo-

kuserar sig på yrkesstuderande och deras erfarenheter om svenskstuderande. Huhta, 

Jaatinen och Johnson (2006) rapporterar lärarnas uppfattningar om viktiga faktorer i 

språkundervisningen. Även Kantelinen och Airola (2008) klarlägger lärares syn, fokus 

är på vad lärare upplever som styrkor och vilka utvecklingsbehov det finns i språkun-

dervisningen vid yrkeshögskolor. Seppälä (2011) fortsätter med lärarnas synpunkt och 

betraktar också livslångt lärande. Sist utreder Juurakko-Paavola (2011) yrkeshögskole-

studerandenas kunskaper i svenska och deras motivation till svenskstudier.  

 

Kantelinen (2000a) belyser yrkesstuderandes erfarenheter om att studera svenska i yr-

kesutbildning och faktorer som har haft positiv eller negativ inverkan på erfarenheterna. 

Informanterna (N=430) var studerande på andra stadiet i yrkesskolan (44 %) eller på 

högre utbildning vid yrkeshögskolan (56 %) med sex olika utbildningsområden repre-

senterade och en relativt jämn könsfördelning med 59 % är kvinnor och 41 % män. Sva-

ren samlades in med en enkät. Något överraskande hade drygt hälften (58 %) av yrkes-

studerande enbart positiva erfarenheter om svenskstuderande. Kantelinen (2000a: 348) 

fann att den faktor som påverkade starkast informanternas inställning till studerandet av 

svenska, var läraren och hans eller hennes sätt att undervisa. Även kön föreföll spela en 

betydande roll för kvinnor rapporterade ha anmärkningsvärt mer positiva erfarenheter. 

Utöver läraren kom upp ur materialet två följande faktorer som påverkar starkt studieer-

farenheten när det gäller inlärningssituationen: hur krävande studerandet kändes samt 

hur väl studerandet var integrerat mot ens egen bransch och kommunikationssituationer 

i arbetslivet. Erfarenheter hade varit positiva när studerande hade känts lagom krävande, 

för lätta uppgifter eller för svåra utmaningar hade förorsakat negativa erfarenheter. Stu-

derande tyckte att svenskstuderande var meningsfullt och intressant när de hade haft 

möjlighet att studera språkkunskaper som behövs i det verkliga livet såsom i arbetslivets 
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kommunikationssituationer. Informanter ansåg dessutom att studerande av svenska var 

mer effektivt och intressant än tidigare när det kändes praktiskt. 

 

Huhta et al. (2006) redogör för vad som är viktigt och värdefullt i undervisningen enligt 

språklärare vid yrkeshögskolor. Materialet bestod av undervisningsportföljer som 32 

språklärare vid Helsingfors yrkeshögskola Stadia och Mellersta Österbottens yrkeshög-

skola har skrivit. I lärarnas berättelser kom upp en fast koppling till yrkesområdet, av 

vilken orsak behöver läraren information om branschen och hurdana språkanvändnings-

situationer som förekommer i arbetslivet. Lärarna fann dessutom att ett helhets betonat 

synsätt om de kunskaper som undervisas är viktigt, och kännedom om landet och kultu-

ren ingår i detta. Informanterna ville även stödja studerande i att lära sig att lära. Viktigt 

i undervisningsprocessen ansågs vidare vara ett nära kommunikationsförhållande med 

studerande. En sund professionell kommunikationsidentitet var även något som lärarna 

hoppades på att skulle utvecklas i sina studerande. Denna stödjades genom att uppmunt-

ra studerandena för att de skulle tro på sig själva och sina kunskaper. (Huhta et al. 2006: 

43) 

 

Kantelinen och Airola (2008) utreder styrkor och utvecklingsbehov av språkundervis-

ning på yrkeshögskolor ur lärares synpunkt. Materialinsamlingen skedde med en webb-

enkät som besvarades av 224 språklärare vid yrkeshögskolor. Vad gäller språkundervis-

ningens orientering till studerandenas blivande yrken, ansåg en del lärare denna som 

styrka medan en del tyckte att språkundervisningen borde integreras tydligare med stu-

derandet av yrkesområdet. Attityder mot och värdering av språkundervisning i yrkes-

högskolesamfundet sågs som styrka när språkundervisning uppmärksammades jämlikt i 

organisationen och studerande ansåg språkstudier som intresserande och viktiga, ut-

vecklingsbehov rapporterades när språkundervisningen inte sattes värde på i arbetsge-

menskapen. Språklärare tog fram samarbete och nätverksbildning med andra språklärare 

som styrka, å andra sidan fanns det utvecklingsbehov i samarbete med lärare i substans-

ämnen. En del lärare önskade även tätare samarbete med arbetslivet, universitet och 

yrkesutbildning på andra stadiet. 

 

I Seppäläs (2011) studie sammansluter sig två centrala teman i föreliggande avhandling, 

nämligen svenskundervisning på yrkeshögskolor och livslångt lärande. Hon redogör för 
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hur väl livslångt lärande och dess principer förverkligas i svenskundervisning på yrkes-

högskolor ur lärares synpunkt. Materialet samlades in med temaintervjuer och med i 

undersökningen var 4 lärare som undervisar i svenska vid yrkeshögskola. Vad gäller 

livslångt lärande, följde alla lärarna dess principer genom att de ständigt upprätthåller 

sina yrkes- och språkkunskaper. De kände det som nödvändigt. Det fanns ändå brister i 

att uppmuntra studerandena till autonomi eller till att ta ansvar för egen inlärning. Alla 

informanterna fann sitt arbete fritt men även krävande för man skall behärska både 

språket och ämnesinnehållet. Lärarna tog vidare fram att det inte finns några färdiga 

läromaterial och de måste skapa materialen själva. Informanterna berättade dessutom att 

det inte finns mycket samarbete med ämneslärare. En av lärarna berättade att när hon är 

i kontakt med ämneslärarna, kan hon diskutera om fackområden och på detta sätt ut-

veckla sina yrkeskunskaper. Lärarna tyckte att om de skulle undervisa i svenska för nå-

got utbildningsområde som de inte känner till, skulle de kontakta ämneslärare och fråga 

efter vad som ingår i substansstudierna. Lärarna ansåg även att de inte behöver veta allt 

om yrkesområdet och vad som ingår i studierna.  

 
Juurakko-Paavola (2011) redogör för yrkeshögskolestudenters kunskaper i svenska och 

motivation för att studera den. Materialet består av två enkätundersökningar varav den 

ena besvarades av svensklärare (N=116) vid 24 yrkeshögskolor och den andra av yrkes-

högskolestuderande vid 22 yrkeshögskolor (N=1549). Kunskaper i svenska analysera-

des genom studerandes självbedömningar samt genom lärarnas bedömningar av studen-

ternas kunskaper. Bedömningarna gjordes med hjälp av den Gemensamma europeiska 

referensramens (Eurooppalainen viitekehys 2003) sexgradiga skala där A1 motsvarar 

lägsta nivån och C2 flytande språkbruk. I självbedömningarna bedömde 44,4 % av alla 

studerande att deras kunskaper inte motsvarar nivå B1 som är gränsen för godkänd för-

måga. Enligt lärarnas bedömning befann sig så hög andel som 75,2 % av alla studeran-

den under nivå B1 i början av sina svenskstudier vid yrkeshögskolan men efter studier-

na bedömde lärarna att 82,9 % hade uppnått nivå B1. Enligt såväl lärarnas bedömning 

som studerandes självbedömningar var det en andel av studerandena som inte nådde 

målnivån. 

 

Studiemotivationen analyserades genom påståenden som studerande besvarade med en 

femgradig Likert- skala. I mer än hälften av påståendena visade minst 45 % av stude-
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randena positiv motivation medan minst 35 % av dem hade negativ motivation i 2/3 av 

påståendena. Variationen mellan studerande och påståenden var stor. Kön och tidigare 

utbildning spelade roll för både kunskaperna i svenska och studiemotivationen. Kvinn-

liga studerande bedömde sina kunskaper ligga på högre nivå jämfört med manliga stu-

derande och dessutom var kvinnors motivation anmärkningsvärt större än mäns. Vidare 

bedömde 66,1 % av studerandena med en yrkesinriktad utbildning sina kunskaper som 

lägre än nivå B1 medan motsvarande siffra för studerande med gymnasiebakgrund var 

44 %. Studerande med yrkesexamen var betydligt mindre motiverade med medelvärde 

2,53 i jämförelse med studerande med student- eller kombiexamen, medelvärde 3,13. 

Juurakko-Paavola (2011: 76) poängterar att målet med svenskundervisning vid yrkes-

högskolor är att studenter kan använda språket i yrkeslivet. Hon diskuterar vidare den 

svåra ekvationen: en stor del av de studerande har otillräckliga kunskaper i svenska i 

början av svenskstudierna vid yrkeshögskolan och de borde uppnå nivå B1 på en kurs 

som i många fall omfattar endast 3 studiepoäng. 
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5 LÄROMATERIAL 

Läromaterial är ett högst centralt begrepp i denna studie och således definieras det i det-

ta kapitel. Vidare tas upp några synpunkter om läromaterial i språkundervisning vid 

yrkeshögskolor samt presenteras vissa faktorer som påverkat innehållet och uppgifter i 

läromaterialet i som jag skapar inom ramen för denna avhandling. 

5.1 Definiering av begreppet 

Läromaterial har traditionellt uppfattats som lärobok men begreppet har dock blivit an-

märkningsvärt bredare. Aarnio et al. (1991: 178) definierade begreppet redan för drygt 

20 år sedan att omfatta allt material och alla hjälpmedel som kan användas i inlär-

ningsprocessen för att uppnå de satta målen. Tomlinson (2012: 143) har en likartad 

definiering, för han anger att språkinlärningsmaterial är allt som kan underlätta inlär-

ningsprocessen. Han ger bl.a. kursböcker, videor, spel och webbsidor som exempel på 

läromaterial. Meningen med läromaterialet är att förmedla det som skall inläras så 

åskådligt och inspirerande som möjligt (Aarnio et al. 1991: 178). Jag anser att båda de 

nämnda definitionerna är högst relevanta och således är min definition en samman-

blandning av de två: läromaterial är allt sådant material, oavsett om det var planerat till 

undervisningssyften eller ej, som inläraren kan ha nytta av när han eller hon har som 

avsikt att lära sig vissa kunskaper. Hutchinson och Waters (1991: 107) konstaterar att 

ett bra läromaterial stimulerar inläraren och uppmuntrar honom eller henne till att lära 

sig med att innehålla intressanta texter och njutbara aktiviteter som får eget tänkande 

igång samt möjliggör användning av kunskaper som inläraren redan har. Dudley-Evans 

och St. John (2007: 172) är av samma åsikt och noterar vidare att ett läromaterial skall 

vara tillräckligt utmanande och innehålla samtidigt ny information och någonting be-

kant som man kan ta tag i. 

 

Elomaa (2009: 14) lyfter å sin sida fram lärares synpunkt och anger att ett läromaterial 

skall underlätta språkutbildarens arbete med att erbjuda en ram som möjliggör genomfö-

randet av läroplanen såväl strukturerat som flexibelt. Hon påpekar dessutom att läroma-

terial skall dra upp riktlinjer för undervisning när det gäller ordning i vilken saker ska 
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behandlas och teman. Likaså anger Hutchinson och Waters (1991: 107) att det är av hög 

vikt att läromaterialet hjälper läraren i att planera undervisningen med att vara en struk-

turerad och tydlig enhet. De betonar att meningen med läromaterial är att framkalla så 

mycket inlärning som möjligt.  

 

Tomlinson (2012: 143) konstaterar att läromaterialen i språk kan vara informativa när 

de informerar inläraren om målspråket, instruktiva då de instruerar inläraren hur det går 

att använda språket och erfarenhetsmässiga då de erbjuder inläraren erfarenheter om 

språket. Han uppger att läromaterialen dessutom kan vara uppmuntrande då inläraren 

eggas att använda språket och undersökande när de hjälper inläraren att göra observa-

tioner om språket. Tomlinson påpekar att de bästa läromaterialen innehåller uppgifter av 

alla dessa slag för att kunna erbjuda inläraren varierande sätt att lära sig språket. Det bör 

även noteras att språket som används i läromaterial har ett inflytande på inlärares strate-

gier att läsa, skriva och lära sig (Strömquist 1995: 7). Strömquist (1995: 7-8) konstaterar 

att det handlar om samspelet mellan innehåll och form, och i bra material används väx-

lande och livaktigt språk. Detta är väsentligt i läromaterial som används i undervisning-

en av vilket ämne som helst men betonas särskilt i språkundervisningen. Hutchinson 

och Waters (1991: 108) gör en likadan observation och anger att ett läromaterial funge-

rar som modell för riktig och passande språkanvändning även om de betonar att huvud-

målet med material skall vara att få språkinlärningen igång. Även Dudley-Evans och St. 

John (2007: 171) påpekar att språket i läromaterial spelar en väsentlig roll varför de ska 

presentera språk som används i verkligheten.  

5.2 Läromaterial i språkundervisning vid yrkeshögskolor 

Som konstaterades i avsnitt 4.3, är det oftast lärarna själva som utarbetar de läromaterial 

som används i språkundervisningen vid yrkeshögskolor (se t.ex. Carlson 1995: 105, 

Sivula 2010: 12-13, Hämäläinen 2011: 33, Seppälä 2011: 38). På marknaden finns det 

dock några läroböcker som är utarbetade för att användas i svenskundervisningen vid 

yrkeshögskolor. Otavas Flex- serie innehåller läroböcker för företagsekonomi (Flexhan-

del), teknik och kommunikation (Flexteknik), turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 

(Flexservice), socialområdet (Flexsocial) och vårdbranschen (Flexvård) (Otava n.d.). 

Enligt min mening är dessa böcker högklassiga men det bör noteras att i Flexvård (Tuu-
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nanen & Wallinheimo 2008) finns enbart en kort kapitel som handlar om fysioterapi. 

Om en lärare skulle använda boken i undervisningen, skulle det erbjuda tillräckligt med 

material om fysioterapi för en till två lektioner. Sanomapro (2012) har dessutom en lä-

robok som ar avsedd för handel och administration (Perpektiv på affärssvenska).  

 

Jaatinen (1998: 52) anger synpunkter som språklärare vid yrkesläroanstalter måste fun-

dera över och ta ställning till. Dessa noteringar stämmer väl för genomförande av un-

dervisning som helhet men även som saker som läraren ska bestämma när han eller hon 

skapar läromaterial som används i undervisningen. Språkläraren ska bestämma hur hon 

eller han förhåller sig till yrkesinriktadhet. Hur mycket information krävs det av yrkes-

området och hur stöder språkundervisningen studerandenas professionella växt? Språk-

läraren ska även beakta hurdant yrkesområde i fråga är i det landet och den kultur vars 

språk undervisas. Dessutom spelar studerandenas erfarenheter och kunnande om egen 

bransch en roll i språkundervisningen. (ibid.: 52-53) Agerar man som språklärare vid en 

yrkeshögskola, är det högst sannolikt att man ibland undervisar i en grupp som studerar 

i ett främmande område. I sådana situationer är det till stor hjälp om man kan få tag på 

några färdiga läromaterial inriktade mot området i fråga. Enligt min mening är det dess-

utom relevant att behandla hurdan bransch i fråga är i mållandet och dess kultur. Annars 

kan man nog inte påstå att språkundervisningen syftar på att förbereda studerande för att 

utöva yrket i ett annat land eller på ett område där främmande språket används. 

 

Ruokolainen (2010) fann i sin studie att viktigt i de läromaterial som används i språk-

undervisningen vid yrkeshögskolor är att de är bundna till studerandenas egen bransch. 

Som meningsfulla läromaterial nämndes facklitteratur skriven på ett främmande språk 

och andra texter som behandlar yrkesområdet. Vidare nämndes som viktigt att materia-

len är tydliga, tillräckligt utmanande och mångsidiga. Likaså ser jag dessa som bra 

egenskaper i ett läromaterial och således strävar jag efter dem i läromaterialet som jag 

skapar.  

 

För att hjälpa språklärare vid yrkesinriktade läroanstalter, genomgick under åren 2005-

2007 ett projekt vid namn CEF Professional project (Vogt 2009: 69). Inom projektet 

skapades engelskspråkiga professionella profiler med beskrivningar av bransch-

specifikt språk och kommunikation för fyra yrkesområden: business, teknologi, hälso-
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vård och lag. Profilerna innehåller information om exempelvis typiska arbetsgivare och 

arbetsplatser och kommunikationssituationer som förekommer inom branschen. Infor-

mationen underlättar arbetet av språklärare som inte har kännedom eller erfarenheter om 

ett visst yrkesområde. (Vogt 2009: 69) I sammanhanget av denna studie bör dock note-

ras att de profiler som skapats för hälsovård var hälsovårdare och sjukskötare (Proflang 

2007). Det saknas alltså en profil för en fysioterapeut som obestridligen är ett helt an-

norlunda yrke jämfört med både hälsovårdare och sjukskötare. Bestämmer läraren sig 

för att använda dessa profiler i undervisningen av alla grupper som studerar inom hälso-

vården, hamnar man långt bort från verkligheten vad gäller många yrken som t.ex. ergo- 

och fysioterapeuter och tandläkare. Fanns det yrkesprofiler för alla möjliga yrken, vore 

profilerna till nytta på en helt annorlunda nivå. 

5.3 Läromaterial i svenska för fysioterapeutstuderande 

Läromaterialet som skapas i denna studie följer naturligtvis resultaten av behovsanaly-

sen som genomförts. Vidare är det några punkter som har tagits hänsyn till i skapandet 

av materialet. Materialet har en tydlig struktur vilket är väsentligt enligt Dudley-Evans 

och St. John (2007: 172). De konstaterar att en figur eller tabell med målsättningar, kun-

skaper, språk, aktivitet och uppgiftrubrik hjälper till i användningen av materialet. Detta 

är en bra observation och således har det skapats en tabell som finns i början av materia-

let. 

 

I planeringen av läromaterialet har utnyttjats modellen som Hutchinson och Waters 

(1991: 108-109) representerar. Modellen består av fyra element som är input, fokus på 

innehållet, fokus på språket och uppgiften. Det första elementet, input, är exempelvis en 

text, dialog eller video som erbjuder stimulus, ett nytt språk, en modell på korrekt 

språkanvändning och samtalsämnen. Vidare skall inläraren få möjlighet att använda sina 

kunskaper både i att processa information och språket och substansämnet. Fokus på 

innehållet omfattar idén om att språket i främsta rummet är ett sätt att förmedla informa-

tion och åsikter. Således är det begrundat att använda icke-lingvistiskt material för att få 

meningsfull kommunikation igång. Även om huvudmålet med språkinlärning är språk-

användning, behövs fokus på språket för att få information om hurdant språket är och 

hur det fungerar. Det bör påpekas att det finns väldigt litet fokus på språket i materialet, 
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eftersom betoningen är på kommunikationen och ordförrådet. Uppgiften skall vara 

kommunikativ och sådan att den möjliggör inlärarens användning av sina kunskaper i 

innehållet och språket som hon eller han har lärt sig vid tidigare element. 

 

Materialet har dessutom skapats med tanke på målgruppen när det gäller språket som 

används. Som Äikäs (2002: 10) betonar, är det oerhört viktigt att användarna av ett lä-

romaterial kan förstå det som förmedlas. Således har jag försökt att använda språk som 

inte är för krävande men inte heller för lätt för att inte kunna erbjuda någon utmaning 

alls. Dock måste jag medge att språket kan vid några ställen vara för utmanande för de 

med svagare språkkunskaper. Detta har jag tänkt kan lösas med samarbete med skickli-

gare studerande och naturligtvis läraren. 

 

Autenticitet har under de senaste åren blivit ett modeuttryck inom språkundervisningen. 

Robinson (1991: 54) konstaterar att autenticitet är högst relevant när man siktar på 

kommunikation. Hon definierar det som all slags material som ursprungligen inte ska-

pades för att användas i språkundervisningen. Jag är av samma åsikt med Juurakko-

Paavola (2005: 64) när hon betonar att språkstudierna vid yrkeshögskolor ska syfta på 

autenticitet samtidigt som de utgår från arbetslivet och kommunikationen. Således är 

alla texterna i materialet hämtade ur verkliga sammanhang, och inte skrivna av mig. 

Hämäläinen (2001: 31) lyfter fram att artiklar i yrkestidningar erbjuder bra material som 

man kan utnyttja i undervisningen. Vissa sådana artiklar är dock för utmanande jämfört 

med studerandenas språkkunskaper. Hon diskuterar vidare att andra publikationer som 

innehåller information om fackområdet men inte är avsedda för experter, fungerar bra. 

Exempelvis i uppgift 3 på sidorna 27- 28 används en artikel från Folkpensionsanstaltens 

tidning som är avsedd för all slags medborgare. Ändå innehåller den mycket bra infor-

mation ur ett fysioterapeutiskt perspektiv.  

 

I materialet finns dessutom några case- uppgifter (uppgift 4 på sidorna 20-21 och upp-

gift 10 på sidan 44). Dudley-Evans och St. John (2007: 192) konstaterar att meningen 

med case- uppgifter är att det presenteras ett scenario ur det verkliga livet som man lär 

sig kunskaper och teori igenom. Fördelen med denna typ av uppgifter är att de baserar 

sig på aktivitet, använder i flera fall autentiskt material och kräver både individuell och 

grupparbete. De kan vara rätt krävande och förutsätta bakgrundsarbete. (ibid.: 193) Ela-



 

borerande är vidare ett bra sätt att öva nya ord eller konstruktioner. I materialet finns en 

uppgift (uppgift 5 på sidan 9) där inläraren ser en grupp ord som han skall använda i 

meningar. Uppgiften fungerar som en hemläxa eller en aktivitet som görs under lekti
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i beaktande lära sig att lära – kunskaper i självvärderingar samt digital ko

petens i uppgifter där studerande ska använda datorer för att söka information (t.

i uppgift 4 på sidan 29 och God medicinsk praxis- rekommendationer

att använda en nättjänst (HeiaHeia i uppgift 1 på sidan 24

De tre faktorer som påverkar mest innehållet i läromaterialet som skapas inom ramen 
 

LÄROMATERIALET

fysioterapi 
som 

yrkesområde

behovs-
analysen
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ett bra sätt att öva nya ord eller konstruktioner. I materialet finns en 

där inläraren ser en grupp ord som han skall använda i 

fungerar som en hemläxa eller en aktivitet som görs under lektio-

nen. När studerande har skrivit sina meningar, får alla berätta vad de har gjort. (Von 

tt med läromaterialet siktas på att främja livslångt lärande 

os studerande. Som har framkommits redan tidigare (se 2 och 4.2), ska studier vid yr-

behandla teman 

är ett utmärkt sätt att få studerande att bli inspirerade 

Motivationen ökar när teman är tätt bundna till eget fackområde. 

kunskaper i självvärderingar samt digital kom-

ation (t. ex. 

rekommendationer i 

i uppgift 1 på sidan 24).  

 

läromaterialet som skapas inom ramen 
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6 BEHOVSANALYS 

Som metod i denna behovsanalys valde jag att använda mig av enkätundersökning. En-

kät är ett av de mest använda sätten att samla in information om studerandes behov 

(Hutchinson och Waters 1991: 58). Enkätundersökning är en effektiv metod som möj-

liggör att samla in ett brett material relativt lätt: flera personer kan fås med och det är 

möjligt att reda ut mycket genom frågor och påståenden i en kort tid (Hirsjärvi et al. 

2009: 195). Som fördel framför Dörnyei (2010: xiii) även att data är omedelbart pro-

cessbart. Å andra sidan kan materialet ses vara ytligt och undersökningen teoretiskt oan-

senlig. Dessutom är det omöjligt att veta hur allvarligt informanterna har förhållit sig till 

undersökningen och om de har förstått allt rätt. (Hirsjärvi et al. 2009: 195) Därtill kon-

staterar Dörnyei (2010: 8-9) att informanter kan besvara oärligt och tröttna på enkäten 

mot slutet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att i nyckelpositionen för en lyckad 

enkätundersökning står en välformulerad och entydig enkät med grundligt genomtänkta 

påståenden och frågor. 

 

I detta kapitel diskuteras forskningsfrågor och hypoteser (6.1), presenteras frågeformu-

lären som användes i materialinsamlingen (6.2) och hur materialinsamlingen och analy-

sen gick till (6.3). Därefter redogörs för resultaten (6.4). Till sist kommer diskussion 

(6.5). 

6.1 Forskningsfrågor och hypoteser i föreliggande behovsanalys 

Språkundervisningen vid yrkeshögskolor har varit en hel del under granskning och ut-

vecklingsarbete och dess annorlunda karaktär i jämförelse med allmänbildande språk-

undervisningen har uppmärksammats (Undervisningsministeriet 1999, Kantelinen & 

Heiskanen 2004, ARENE 2006, Expertteam för undervisning i språk och kommunika-

tion vid yrkeshögskolor 2011). Undersökningen har ändå koncentrerat sig på lärarnas 

perspektiv (Kantelinen 1998, COP-Stadia projekt 2004, Kantelinen & Airola 2008, 

Seppälä 2011). Som presenterades i 5.4, tas i Kantelinens (2000a) studie dock studeran-

des erfarenheter i beaktande och Juurakko-Paavola (2011) redogör för yrkeshögskole-

studerandenas motivation och kunskaper.  
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Föreliggande enkätundersökning fokuserar sig på fysioterapeutstuderandes erfarenheter 

och önskemål om kursen i svenska som avläggs som en del av yrkeshögskoleexamen. 

Forskningsfrågorna lyder:  

 

� Tycker fysioterapeutstuderande att kursen är tillräckligt inriktad mot den egna 

branschen och om inte, varför? 

� Hurdana färdigheter ger kursen i svenska att agera som fysioterapeut i en 

svenskspråkig miljö (enligt studerandes egen uppfattning)? 

� Vilka slags övningar önskar fysioterapeutstuderande att ha på kursen? 

� Hurdana teman önskar fysioterapeutstuderande att behandlas på kursen? 

 

Tidigare forskning och mina egna erfarenheter som svensklärarpraktikant på en yrkes-

högskola och som fysioterapeutstuderande möjliggör att ha några hypoteser. Fysiotera-

peutstuderande har antagligen skiljaktiga erfarenheter, för de har avlagt kursen vid olika 

tillfällen och de har haft olika lärare. Jag antar att vissa har haft en kurs som har varit 

väl inriktad mot fysioterapibranschen, medan vissa har haft en kurs med en allmännare 

betoning. Det finns dock skillnader i hur studerande upplever orientering och inriktning 

mot yrket. Jag antar att åtminstone en del av studerande önskar att kursen fokuserade 

mer på teman och ordförråd som är centrala för fysioterapin. I Jyväskylä yrkeshögskola 

är detta delvis en följd av det faktumet att svenskkursen avläggs i branschövergripande 

grupper då det är omöjligt att kursen enbart koncentrerar sig på en bransch. Man bör 

dock även minnas svenska språkets speciella ställning vad gäller åsikter om dess viktig-

het eller onödighet. Ställer man sig negativt mot språket, ser man inte vikten av att stu-

dera det då det kanske inte spelar någon roll alls vad kursen innehåller. 

 

Det har inte drivits någon forskning om hurdana färdigheter till arbetslivet fysiotera-

peutstuderande anser att de tillägnar sig under kursen i svenska. Detta sammansluter sig 

nära till orientering mot arbetslivet, för om kursen är väl inriktad mot den egna bran-

schen, förbereder den också mer till arbetslivet. Eftersom det inte finns några studier om 

ämnet, är det inte meningsfullt att dra hypoteser om detta. Jag har inga förväntningar 

om hurdana övningar och teman fysioterapeutstuderande önskar att ha på kursen heller. 
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6.2 Frågeformulären 

Enligt Dörnyeis (2010: 5) klassificering kan man utreda med en enkätundersökning in-

formanternas faktiska faktorer dvs. bakgrundsinformation (kön, ålder, utbildning osv.), 

behaviorala faktorer (livsstil, vanor osv.) och attitudionala faktorer (attityder, åsikter, 

föreställningar, intressen och värden). Av dessa tre kategorier omfattar enkäten som 

används i denna studie (se bilagor 1 och 2) frågor och påståenden från de först- och sist-

nämnda kategorierna. 

 

Enkäten består av fem delar: bakgrundsinformation, läromaterial och uppgifter som 

användes på kursen, situationer och ordförråd som berör den egna branschen, egen in-

lärning och önskemål gällande kursen. Ordval, frågor och påståenden konstruerades så 

entydiga som möjligt för att de skulle vara begripliga. Flervalsfrågor används vid alla 

ställen där det är möjligt för de är, som Dörnyei (2010: 33) konstaterar, okomplicerade 

och således användarvänliga. Deras problem kan dock anges vara ledande svarsalterna-

tiv. 

 

I bakgrundsdelen frågas efter grundutbildning, kön och självvärdering av kunskaper i 

svenska före kursen. I andra delen får informanter med hjälp av de givna svarsalternati-

ven berätta hurdant läromaterial (exempelvis artiklar, böcker, musik) och hurdana upp-

gifter (exempelvis luckövningar, samtalsövningar, dramaövningar) det användes på kur-

sen. Vid bägge frågorna finns det även en tom rad så att informanterna har en möjlighet 

att tillägga ett svar med egna ord om det är någonting som inte benämnts. Tredje delen 

omfattar påståenden om i vilken mån kursen förberedde informanterna för att berätta om 

sina studier och fysioterapeutens yrke samt hurdana färdigheter kursen gav till att agera 

som fysioterapeut på svenska. Som påståenden utvalde jag centrala funktioner i fysiote-

rapiyrket som enligt mig vore väsentligt att behandlas på kursen. Påståendena besvaras 

med hjälp av en 5-gradig Likert- skala med följande svarsalternativ: 

1 = Instämmer inte alls 
2 = Instämmer inte 
3 = Instämmer delvis inte, instämmer delvis 
4 = Instämmer delvis 
5 = Instämmer helt 
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Som Dörnyei (2010: 27) anger, kan udda svarsalternativ leda till att vissa informanter 

använder den mittersta kategorin för att undvika göra ett riktigt val. Jämnt tal av svarsal-

ternativ har föreslagits som lösning till detta problem (se t.ex. Dörnyei 2010: 27, Rasin-

ger 2008: 62). Ping (2005: 1) har ändå funnit att jämnt tal leder i många fall till medgör-

lighet: man tenderar att instämma med påståenden oberoende av ens riktiga åsikt. Med-

veten om att både jämnt och ojämnt tal har sina svagheter, kom jag fram till att använda 

den traditionella 5-gradiga skalan.  

 

I fjärde delen utreds, hurdana inlärare informanterna är, och de ombes att beskriva tre 

nyttiga uppgifter för egen inlärning och tre uppgifter som inte var nyttiga för egen inlär-

ning. I samband med frågorna får informanterna även motivera sina svar. I sista delen 

kryssar informanter för hurdana uppgifter de hade velat ha mest på kursen. Slutligen 

frågas efter om de hade velat ha mer uppgifter som behandlar ordförråd och situationer 

som berör den egna branschen. Informanterna ombes även motivera svaret. Allra sist 

finns det tillfälle för fritt ord. Vid dessa två sista delar används öppna frågor även om 

deras plats i enkätundersökningar är kontroversiell (Dörnyei 2010: 10, 36-37). Trost 

(2010: 74) diskuterar att svaren på öppna frågor är i många fall tunga att läsa p.g.a. 

handstil eller längd, och ofta underlåter man svara alls. Dörnyei (2010: 36) å sin sida 

anger att problemet med öppna frågor är att svaren på dessa tenderar att stanna på en 

ytlig nivå. Trots detta, försvarar Dörnyei (2010: 36) öppna frågors plats i enkätunder-

sökningar: de kan erbjuda rikare information i jämförelse med rent kvantitativ data. 

Även Trost (2010: 78) medger att genom öppna frågor kan man få mångskiftande svar 

som är till hjälp när man analyserar och tolkar data. 

 

Som Rasinger (2008: 67) noterar, är det av stor vikt att testa enkäten före genomföran-

det av undersökningen. För att försäkra att enkäten fungerar väl, piloterades den vid två 

tillfällen med sammanlagt 7 personer; tre universitetsstuderande och fyra fysioterapeut-

studerande.   

6.3 Materialinsamling och analys 

Undersökningsmaterialet samlades in på Jyväskylä yrkeshögskola under februari och 

mars 2013 och på Metropolia yrkeshögskola under april 2013. Jag hade frågat efter ett 
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forskningstillstånd till båda skolorna. I Jyväskylä, där jag studerar till fysioterapeut själv, 

kunde jag lätt kontakta lärare och komma överens om passande tid för att komma till 

lektionen och genomföra undersökningen. Jag bestämde mig för att genomföra en in-

formerad undersökning, som kallas även gruppenkät, eftersom den presenteras av fors-

karen personligen (Uusitalo 1995: 91; Trost 2010: 10). Trost (2010:10) konstaterar att 

gruppenkäter förekommer ofta i skolor och andra sammanhang där en viss grupp kan 

nås på en gång, och vid dessa tillfällen kan forskaren motivera informanterna och även 

ge preciserande svar på deras eventuella frågor. Jag ansåg att det är viktigt att kunna 

själv berätta om undersökningen och dess mening. Därtill ville jag undvika bortfall av 

svaren som antagligen hade uppstått vid en annan typ av enkätundersökning, exempel-

vis post- eller webbenkäter (se t.ex. Hultåker 2010, Hirsjärvi et al. 2009). 

 

Vid insamlingstillfällena i Jyväskylä redogjorde jag för min studie och dess syfte och 

ungefärlig tid som svarandet på enkäten skulle ta. Som Dörnyei (2010: 76) poängterar, 

är det rekommendabelt att motivera informanterna när man vill få svar på enkäten. Här-

utöver, definierande jag centrala begrepp läromaterial och uppgift. Även termen drama-

uppgift definierades, eftersom vid piloteringen lyftes det fram att det är en oklar term. 

Informationen står även på enkäten, men jag ville muntligt ge instruktioner och definie-

ra begreppen eftersom människor ofta tenderar hoppa över skriftliga instruktioner, som 

Dörnyei (2010: 77) noterar. Det var 5 grupper och tillfällen i Jyväskylä. En avgränsning 

som jag måste göra för urvalet var att låta endast sådana studerande, som har utfört kur-

sen Svenska i arbetslivet, fylla i enkäten: det vore nog omöjligt att kommentera kursen 

om man inte gått på den. Detta kriterium minskade möjliga informanter ungefär till 

hälften: en del studerande angav att de inte hade hunnit genomföra kursen och en del 

studerande hade utfört kursen vid något annat utbildningsprogram alltså de hade tillgo-

doräknat kursen med tidigare studier.  

 

P.g.a. detta fick jag inte tillräckligt med svar i Jyväskylä, så jag kontaktade två andra 

yrkeshögskolor. Den ena yrkeshögskolan tackade nej till mig, men gröna ljuset visades 

från Metropolia yrkeshögskola. Brist på tid och finansiering ledde till att jag skickade 

enkäterna per post till svenskläraren som jag var i kontakt med. På enkäterna står skrift-

lig information för att kunna fylla i enkäten, dessutom bad jag läraren att betona hur 

viktigt det är att jag får svar och även att läraren inte ser svaren själv utan skickar dem 
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direkt till mig. Även om alla informanterna har studerat svenska i flera år, genomfördes 

undersökningen på finska för att försäkra att frågor och påståenden blir förstådda.  

 

Analysen genomförs statistiskt vad gäller flervalsfrågorna i enkäten. Alla svarsalternati-

ven ges en siffra som kodas in i Microsoft Excel 2007. Excel har alla funktioner som 

behövs för att få ut informationen ur svaren. Svaren till de öppna frågorna behandlas 

kvalitativt och innehållsligt. 

6.4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten som är väsentliga ur denna avhandlingens synpunkt. 

Eftersom meningen med enkätundersökningen är att fungera som behovsanalys för lä-

romaterialet, görs det inte någon analys mellan olika variabler. Huvudsyftet med analy-

sen är att få ut information om vad som önskas av fysioterapeutstuderande när det gäller 

svenskkursen vid yrkeshögskolan. Dessutom är det intressant att utreda om svenskkur-

sen hade varit inriktad till studerandenas egen bransch enligt deras mening. Jag använ-

der citat från informanter för att åskådliggöra informanternas tankar. Jag har själv över-

satt alla citat från finska till svenska. 

 

6.4.1 Bakgrundsinformation 

Enkäten besvarades sammanlagt av 62 fysioterapeutstuderande, varav 44 var kvinnor 

(71 %) och 18 var män (29 %). Könsfördelningen är ojämn och således representerar 

väl situationen på social-, hälso- och idrottsområdet. De allra flesta informanterna hade 

gymnasium som grundutbildning (82 %) och några hade både gymnasie- och yrkessko-

lebakgrund (13 %). Tre studerande var yrkesskoleutbildade (5 %). 

 

Informanterna bads vidare välja egen inlärningsstil. Det var tre informanter som hade 

valt mer än ett alternativ så deras svar måste uteslutas. Antal godkända svar var således 

59. Den tydligt mest allmänna inlärningsstilen var kinestetisk som hade kryssats av 36 

informanter (58 %). Vidare var det 16 studerande (26 %) som uppgav att de är visuella 

inlärare och 7 informanter (11 %) kryssade för att de är auditiva inlärare. Figur 4 illu-

strerar fördelningen av inlärningsstilarna. Det vore av hög vikt att läraren utreder i bör-



 

jan av kursen hurdana inlärare det finns i klassrummet

aktas i undervisningen. Fysioterapi är uppenba

skor som lär sig bäst 

en. Exempelvis en informant kommenterade

 Inte så mycket sittande på bänken, mer aktion!

 

 
FIGUR 4 Informanternas (n=59) inlärningsstilar
 
 

6.4.2 Läromaterial och uppgifter på kursen

Informanterna bads redogöra för läromaterial

kursen. Frågorna fungerade

det möjligtvis lättare att besvara frågor om nyttiga o

senare i frågeformulären.

sidor (68 %) och artiklar (66 %). Stenciler var inte med i flervalsalte

hade skrivits på den tomma raden

många som 29 (47 %) angav at

fär en tredjedel hade kryssat

visningen. Att använda varierande läromaterial ökar studiemotivationen 

inlärningsprocessen. Stempleski och Tomalin (1990: 3

rar studerande, hjälper dem att kommunicera med målspråket och märka kulturella 

61 %

n=59

jan av kursen hurdana inlärare det finns i klassrummet, för inlärningsstilarna

aktas i undervisningen. Fysioterapi är uppenbarligen ett fackområde som lockar männ

 genom att göra, vilket ska tas hänsyn till även i språkundervisnin

Exempelvis en informant kommenterade: 

sittande på bänken, mer aktion! (inf. 33) 

Informanternas (n=59) inlärningsstilar. 

Läromaterial och uppgifter på kursen 

redogöra för läromaterial och uppgifter som

Frågorna fungerade samtidigt som en slags uppvärmningsfrågor

lättare att besvara frågor om nyttiga och onyttiga uppgifter som följde

senare i frågeformulären. De två läromaterialen som framkom mest i svaren var web

sidor (68 %) och artiklar (66 %). Stenciler var inte med i flervalsalte

e skrivits på den tomma raden av 22 informanter (36 %). Det är glädjande att så 

många som 29 (47 %) angav att på kursen hade använts spel som läromaterial och ung

hade kryssat att videor (34 %) och musik (31 %) 

Att använda varierande läromaterial ökar studiemotivationen 

inlärningsprocessen. Stempleski och Tomalin (1990: 3-4) konstaterar att videor motiv

rar studerande, hjälper dem att kommunicera med målspråket och märka kulturella 

12 %

27 %

61 %

Inlärningsstilen
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kinestetisk
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, för inlärningsstilarna borde be-

område som lockar männi-

även i språkundervisning-

 

som det hade använts på 

en slags uppvärmningsfrågor: efter dem var 

ch onyttiga uppgifter som följde 

som framkom mest i svaren var webb-

sidor (68 %) och artiklar (66 %). Stenciler var inte med i flervalsalternativen men det 

av 22 informanter (36 %). Det är glädjande att så 

på kursen hade använts spel som läromaterial och unge-

att videor (34 %) och musik (31 %) hade använts i under-

Att använda varierande läromaterial ökar studiemotivationen och hjälper till i 

4) konstaterar att videor motive-

rar studerande, hjälper dem att kommunicera med målspråket och märka kulturella 

auditiv

visuell

kinestetisk
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skillnader. Även om de flesta studeranden uppgav, att det hade använts varierande lä-

romaterial på kursen, kommenterade en studerande på följande sätt: 

Det var inget annat läromaterial på lektionerna utan stenciler. Man borde ha något video/ 
ljudmaterial! (inf. 12) 

 

Enbart 4 informanter (6 %) angav att läroböcker hade använts som läromaterial, 3 in-

formanter (5 %) kryssade för att andra böcker hade använts. Det kan alltså konstateras 

att även denna studie bekräftar det som diskuterades i bakgrundsdelen (se 4.3 och 5.2): 

läroböcker brukar inte användas i svenskundervisningen på yrkeshögskolor. Det är na-

turligt även därför att det inte finns några läroböcker för svenskundervisning av fysiote-

rapeutstuderande. 

 

Tabell 4 Läromaterial som hade använts på kursen och antal informanter (i tal och procent) som 
uppgivit ett alternativ. 
Använt läromaterial 

 

Antal informanter 

(n=62) 

Antal informanter (procent)  

(n=62) 

webbsidor 42 68 % 

artiklar 41 66 % 

spel 29 47 % 

stenciler 22 36 % 

videor 21 34 % 

musik 19 31 % 

läroböcker 4 6 % 

böcker 3 5 % 

 

I tabell 5 presenteras hurdana uppgiftstyper det hade använts på kursen enligt informan-

terna. De tre uppgiftstyper, som förekom mest, är samtalsövningar (89 %), ordförråds-

uppgifter (84 %) och hörförståelseövningar (81 %). Enbart informationssöknings- och 

dramaövningar fick ett värde mindre än 50 %. Det har alltså använts varierande upp-

giftstyper på kursen. Det vore ändå av hög vikt att öva även informationssökning efter-

som det är en central kunskap ur livslångt lärandes synpunkt.   
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Tabell 5 Uppgiftstyper som använts på kursen och antal informanter (i tal och procent) som 
uppgivit ett alternativ. 
Använda uppgiftstyper 

 

Antal informanter  

(n=62) 

Antal informanter (procent) 

 (n=62) 

samtalsövningar 55 89 % 

ordförrådsuppgifter 52 84 % 

hörförståelseövningar 50 81 % 

läsförståelseövningar 49 79 % 

skrivövningar 45 73 % 

luckövningar 43 69 % 

A/B- övningar 38 61 % 

föredrag 31 50 % 

informationssökning 20 32 % 

dramaövningar 11 18 % 

 

Några informanter lyfte fram att de hade genomfört kursen som nätkurs, vilket har på-

verkat att de inte har haft några samtalsövningar. De som hade genomfört kursen på 

nätet kommenterade kursen på bl.a. följande sätt: 

Det finns skillnader mellan studiekurser. Själv gick jag på en nätkurs vilken hade för mycket 
med övningar jämfört med studiepoäng. Det hade nog den nyttan att man lärde sig MYCKET!! 
☺ (inf. 9) 

Jag gick på kursen på nätet och jag tycker att kursen kunde ha varit mer omfattande. (inf. 16) 

 

6.4.3 Nyttiga och onyttiga uppgifter 

Med frågorna 15 och 16 bads informanterna berätta om uppgifter som de ansåg vara 

nyttiga och onyttiga för egen inlärning. Informanterna bads även motivera sina svar. 

Några informanter lyfte fram flera saker per fråga varför en informant kan förekomma 

mer än en gång i svaren. 

 

Vad gäller uppgifter som informanter tyckte vara nyttiga, var den tydligt mest nämnda 

uppgiftstypen samtalsövningar. Det var 55 % av 56 informanter som fann samtalsöv-

ningar som nyttiga. Samtalsövningarnas nyttighet motiverades mest med följande sätt: 

man lär sig att tala genom att tala. De flesta studerande hade alltså ett mycket praktiskt 



52 

 

betraktelsesätt till svenskan: kommunikation är viktigast, varför det är viktigt att öva att 

tala på lektionerna. Även skrivövningar lyftes upp som nyttiga (38 %), särskilt eftersom 

de är ett bra sätt att koncentrera, lära sig nyttiga ord och återkalla grammatiska struktu-

rer. Ordförrådsuppgifters (32 %) nyttighet motiverades med att det är viktigt att lära sig 

fackterminologi. Föredrag (27 %) var nyttigt, eftersom det är viktigt att öva färdigheter 

på att uppträda. I tabell 6 presenteras uppgiftstyper som upprepades i informanternas 

svar som nyttiga. 

 

Tabell 6 Uppgiftstyper som nämndes som nyttiga i svaren av flera informanter (n=56), antal 
informanter (i tal och procent) som nämnt en viss typ och några motiveringar till nyttighet. 
Uppgiftstypen Antal in-

formanter  
(n=56) 

Antal informan-
ter (procent) 
(n=56) 

Motiveringar 

Samtalsövningar 31 55 % ”I samtal lär jag mig att använda språ-
ket bättre när jag måste fundera på hur 
jag kan uttrycka mina tankar på svens-
ka” (inf. 12) 
”I samtal lär man sig att använda det 
ordförråd som man behärskar” (inf. 6) 
”Man lär sig att tala genom att tala” 
(inf. 40) 
”Jag fick mod att tala” (inf. 36) 

Skrivövningar 21 38 % ”Skrivövningar återkallade gramma-
tik” (inf. 38) 
”Att skriva, t.ex. att skriva en arbets-
ansökan, var nyttigt” (inf. 25) 

Ordförrådsupp-

gifter 

18 32 % ”I ordförrådsuppgifter, t.ex. korsord, 
gick vi igenom en mängd fackordför-
råd med bilder” (inf. 29) 
”En ordförrådsuppgift där man sökte 
20 nyttiga ord hjälpte att lära sig cent-
ralt ordförråd” (inf. 31) 

Föredrag 15 27 % ”Det var nyttigt, eftersom man måste 
uppträda inför publik” (inf. 26) 
”Jag var tvungen att repetera ordför-
råd” (inf. 47) 
”Man fick själv göra, tala och lära sig 
nya ord” (inf. 62) 

Läsförståelseöv-

ningar 

10 18 % ”Jag lärde mig ordförråd/ uttryck” (inf. 
13) 
”Jag lär mig bäst när jag läser” (inf. 
18) 
”I läsförståelseuppgifter fick man själv 
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välja de mest intressanta ämnen, de 
handlade om fysioterapi” (inf. 37) 

 

När det gäller uppgifter som studerande inte såg som nyttiga, var det så stor variation i 

uppgiftstyperna att det inte dykte upp något mönster som vore meningsfullt att behandla. 

I informanternas motiveringar varför en uppgift eller uppgifter var onyttiga urskiljdes 

ändå några teman som upprepade sig. Frågan om onyttiga uppgifter besvarades av 46 

informanter. De teman som förekom mest var egen inlärning (30 %), svårighetsgraden 

(26 %) och den egna branschen (9 %). I tabell 7 syns sammanfattat vilka teman som 

förekom i flera svar och beskrivande citat.  

 

Tabell 7 En sammanfattning av teman som förekom i informanternas (n=46) motiveringar till 
onyttiga uppgifter, antal informanter (i tal och procent) och några beskrivande citat. 
Teman Antal in-

formanter 
(n=46) 

Antal informanter 
(procent) 
(n=46) 

Beskrivande citat 

Egen inlärning 14 30 % ”jag lär mig inte när jag bara lyssnar 
på andra” (inf. 58) 
”jag lärde mig inget nytt om svenska” 
(inf. 32) 
”jag lär mig bäst när jag får göra sa-
ker, inte bara lyssna” (inf. 48) 

Svårighetsgraden 12 26 % ”jag förstod inte ett ord av dom” (inf. 
36) 
”uppgifter kändes onödiga eftersom 
dom var relativt lätta” (inf. 37) 

Den egna bran-

schen 

9 20 % ”dom hade inget att göra med den 
egna branschen” (inf. 2) 
”inget väsenligt ordförråd när man 
tänker på fysioterapeutens arbete” (inf. 
14) 

Koncentration/ork 5 11 % ”när vi gjorde uppgifter i stora grup-
per, då var deltagandet inte tillräckligt 
intensivt” (inf. 24) 
”jag orkade inte göra dom riktigt, or-
kade inte koncentrera mig” (inf. 22) 

Blandade 13 28 % ”när man talade med kurskamrater 
som var väldigt bra på svenska, våga-
de man inte säga någonting…” (inf. 
39) 
”jag tycker inte att vi hade gått igenom 
saker som inte var nyttiga” (inf. 25) 
”att spela in eget tal på bandet och 
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lyssna på det kändes motbjudande” 
(inf. 16) 
”några uppgifter var alltid för likadana 
och inspirerade inte” (inf. 12) 

 

Det är intressant att den mest frekventa motiveringen handlade om informanternas egen 

inlärning. Många informanter hade funderat på vilken inlärningsstil som bäst eller sämst 

passar för dem. Det är av stor vikt att vara medveten om sin egen inlärningsstil, men det 

är bekymrande om studeranden inte ens försöker att lära sig när det är en uppgift som 

inte motsvarar den egna inlärningsstilen. En orsak till att så många studerande hade 

funderat på sin egen inlärningsstil kan vara att det i enkäten utreddes vilken typ av inlä-

rare informanterna är (se 6.4.1). Att informanter lyfte upp svårighetsgraden både när det 

gällde för lätta eller för krävande uppgifter stämmer överens med resultaten i Kanteli-

nens (2000a) studie. Likaså kom det upp även i Kantelinens studie att studieerfarenheter 

var positiva, när uppgifter hade berört ens egen bransch och situationer i arbetslivet och 

negativa, när det egna fackområdet inte hade behandlats. Utgående ifrån både Kanteli-

nens (2000a) studie och denna studie är det lätt att konstatera att det är av hög vikt att 

språkstudierna är inriktade mot ens egen bransch och att olika kunskapsnivåer tas i be-

aktande. 

 

6.4.4 Färdigheter att agera som fysioterapeut 

I enkätens tredje del utreddes hur väl kursen förberedde studerande för att agera som 

fysioterapeut på svenska vad gäller olika delområden i fysioterapeutens yrke enligt de-

ras egen värdering. Detta gjordes med hjälp av påståenden som informanterna tog ställ-

ning till genom att ringa in det lämpligaste alternativet på en femgradig Likert- skala. 

Om värdet är mindre än 3, har kursen inte förberett för ett visst delområde bra. Är vär-

det 3, så har kursen förberett för ett visst delområde i en viss mån. Är värdet 4 eller 5, 

har kursen förberett för vissa kunskaper väl. 

 

I figur 5 syns hurdana värden påståendena har fått. Det framgår tydligt att vissa påstå-

enden har svarats mest med värden mindre än en trea. Enbart de tre påståendena överst i 

figuren som behandlar studier, fysioterapeutens yrke och namn på kroppsdelar fick ett 

medelvärde större än en trea. Variationen i svaren är ganska stor: Även påståendet som 
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vid dessa påståenden. Ändå gav en dryg tredjedel (36 %) en fyra eller en femma till 

påståenden om det fanns tillräckligt med ordförråd som berör ens 

gav 26 % en fyra eller en femma.  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

…berätta om ergonomiska 
arbetsställningar (n=62)

…instruera en grupp (n=62)

…ge individuell instruktion 
(n=62)

…ge motionsrådgivning (n=62)

…söka jobb inom ett 
svenskspråkigt område (n=62)

…bemöta en kund/patient (n=61)

…känna till vad olika kroppsdelar 
heter på svenska (n= 62)

…berätta om fysioterapeutens 
yrke (n=62)

…berätta om mina studier (n=62)

Kursen förberedde mig för att...

55 

handlade om ergonomiska arbetsställningar, som gavs en etta av 50 % av informanterna, 

delningen av värden, är det inte svårt 

en inom fysioterapi.  
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Den kanske mest relevanta frågan ur denna avhandlingens synvinkel var den sista frå-

gan och dess följdfråga. Med dem utreddes det om studerandena hade önskat att kursen 

hade varit mer inriktad mot deras egen bransch (18) och om hurdana ämnesområden och 

uppgiftstyper de hade önskat ha (18.1) eller varför svaret var nej (18.2). Alla 62 infor-

manter besvarade frågan och 60 svarade på någon av följdfrågorna. En klar majoritet, 

48 studerande (77 %), hade önskat mer inriktning mot sin egen bransch, medan 14 in-

formanter (23 %) var nöjda med kursens innehåll vad gäller inriktning mot det egna 

fackområdet. Följande citat belyser hur studerande har kommenterat inriktningen mot 

den egna branschen: 

Vår bransch togs inte i beaktande tillräckligt mycket, hela kursen kändes som onödig med 
sina aliasspel, och avslappningsövningar i början och slutet av lektionerna… (inf. 2) 

Kursen var den bästa av alla svenskkurser som jag gått på, eftersom läraren var varmhjärtad 
och skapade en lugn atmosfär på lektionerna. Jag var den enda ft- studerande på kursen, så 
naturligtvis fanns det inte så gott om ordförråd som berör min egen bransch. (inf. 17) 

 

Tabell 8 Fördelning av svaren till frågan ”Hade du önskat att det fanns mer uppgifter som be-
handlar ordförråd och situationer som berör din egen bransch?” 
Hade du önskat att det fanns 
mer uppgifter som behandlar 
ordförråd och situationer som 
berör din egen bransch? 

Antal informanter 
 
 
(n=62) 

Antal informanter (procent) 
 
 
(n=62) 

Ja 48 77 % 

Nej 14 23 % 

 

De tre mest önskade temana var patient- och klientsituationer (39 %), ordförråd som är 

relevant för blivande fysioterapeuter (34 %) och instruktion för både grupper och indi-

vider (21 %). I tabell 9 syns hurdana teman informanterna skulle önska att ha på kursen. 

 

Tabell 9 Teman som kom upp i flera informanters önskemål (n=62), antal informanter (i tal och 
procent) som tog upp ett visst ämne och några belysande citat. 
Teman Antal infor-

manter 
(n=62) 

Antal informan-
ter (procent) 
(n=62) 

Beskrivande citat 

Patient- och klientsitua-

tioner 

24 39 % ”Hur man bemöter en kund på 
svenska” (inf. 26) 
”Ännu fler klientsituationer” 
(inf. 39) 

Ordförråd som är rele-

vant för fysioterapeuter 

21 34 % ”Fysioterapeutens fackordför-
råd mer” (inf. 16) 
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”Jag hade velat lära mig ord-
förråd som handlar rent om 
fysioterapi. Nu stannade 
många uppgifter på en ytlig 
nivå så att dom handlade vitt 
om social- och hälsoområdet.” 
(inf. 18) 

Instruktion för grupper 

och individer 

13 21 % ”Ordförråd som behövs i in-
struktion” (inf. 5) 
”Att instruera en rörelse/ett 
träningsmoment” (inf. 28) 
”Jag hade velat öva instruering 
av motion/fysioterapi i små-
grupper” (inf. 33) 
”Att instruera en kund/patient 
på svenska” (inf. 26) 

Fysioterapi i allmänhet 7 11 % ”Vad som helst som ansluter 
sig till min egen bransch. Alla 
branscher behandlades på en 
mycket ytlig nivå, eftersom 
det var studerande från många 
olika utbildningsprogram på 
kursen. Jag hade önskat un-
dervisning som förbereder just 
till det egna yrket” (inf. 20) 
”Fler uppgifter som handlar 
om fysioterapeutens arbete” 
(inf. 15) 

 

Alla de 14 informanter (23 %) som inte önskade för fler uppgifter som behandlar situa-

tioner och ordförråd som berör deras egen bransch motiverade detta på samma sätt: det 

fanns tillräckligt med uppgifter. Det var några studerande som lyfte upp att det inte var 

brist på uppgifter utan på motivation. Det är viktigt att notera att de med låg motivation 

inte ens önskar att ha inriktning mot sin egen bransch: antagligen anser de att svensk-

studier är motbjudande oberoende av vad som görs på kursen. Det är även möjligt att 

frågan har begripits så att arbetsmängden på kursen hade stigits om det hade funnits fler 

uppgifter. I det följande är två belysande citat från de informanter som svarat att det 

fanns tillräckligt med inriktning mot ens egen bransch: 

Det var tillräckligt med ordförråd och uppgifter som handlade om min egen bransch på kursen 
(nätkurs, väldigt många uppgifter) (inf. 9) 
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Jag tycker egentligen att det fanns ett passande antal dom (=uppgifter) men det hängde på en 
själv om man orkade studera dom. (inf. 42) 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att fysioterapeutstuderande (n=62) som 

deltog i undersökningen hade ett praktiskt betraktelsesätt till svenskan och det som öns-

kades mest var samtalsövningar samt patient-klientsituationer, relevant ordförråd och 

övningar i instruering.  

 

6.5 Diskussion 

6.5.1 Sammanfattande diskussion 

Detta avsnitt fungerar som sammanfattning av de viktigaste resultaten. Här svarar jag 

även på forskningsfrågorna som presenterades i kapitel 6.1.  

 

Det framgick tydligt att majoriteten av de fysioterapeutstuderande (n=62) som deltog i 

studien ansåg att kursen i svenska, som de hade avlagt på yrkeshögskolan, inte var till-

räckligt inriktad mot deras egen bransch. Det var 48 informanter (77 %) som svarade att 

de hade önskat mer inriktning mot den egna branschen, medan 14 studerande (23 %) 

angav att kursen var tillräckligt inriktad mot det egna fackområdet. Alla de 14 informan-

ter som var nöjda med graden av inriktning mot den egna branschen svarade relativt 

kort med att konstatera att det fanns tillräckligt med uppgifter som berörde deras eget 

fackområde. Som uppgavs i avsnitt 6.1, genomförs svenskstudier i branschövergripande 

grupper vid Jyväskylä yrkeshögskola vilket gör det utmanande att inrikta kursen till alla 

utbildningsprogrammen. Detta diskuterades i svaren från några informanter. Exempel-

vis informant 17 kommenterade: ”Det vore bra om det fanns bara fysioterapeutstude-

rande på kursen, så att man skulle kunna sammanställa ordlistor och ämnen enligt det 

(=det egna fackområdet)”. På Metropolia yrkeshögskola arrangeras egna kurser för ut-

bildningsprogrammen vilket troligen är anledningen till att erfarenheter där var mer 

positiva. Utgående från detta undersökningsmaterial kan det således konstateras att det 

vore bra om svenskstudier arrangerades i yrkesspecifika grupper för att försäkra inrikt-

ningen till studerandenas egen bransch. Det skulle ändå behövas mer forskning om äm-

net. 
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När det gäller teman som fysioterapeutstuderandena önskade, var de mest önskade äm-

nena patient-klientsituationer, relevant ordförråd för fysioterapi och instruering av grup-

per och individer. Den tydligt mest önskade uppgiftstypen däremot var samtalsövningar. 

Fysioterapeutstuderandena i studien hade alltså ett mycket praktiskt betraktelsesätt till 

svenskstudier för de ansåg att det viktigaste är kommunikation och behärskandet av 

språkkunskaper som behövs i de situationer som förekommer inom den egna branschen. 

Detta har nämnts som mål för språkstudier vid yrkeshögskolor (se t.ex. Sajavaara och 

Salo 2007: 238, Kantelinen 2004: 52, Hämäläinen 2011: 33, Statsrådets förordning om 

yrkeshögskolor 352/2003: 7 §, 8 §). Hämäläinen (2001: 27) konstaterar att yrkesorien-

tering med ett konkret grepp är ett bra sätt att motivera studerande till språkstudier. Hon 

påpekar vidare att ju bättre språkstudierna är förknippade med arbetssituationer, situa-

tioner i vardagen och andra yrkesmässiga och vardagliga kunskaper, desto längre kan 

inläraren minnas det som han har lärt sig. Det bör medges att gruppen av fysioterapeut-

studerande i Finland är så pass stor och heterogen att resultaten kan generaliseras enbart 

försiktigt. Ändå anser jag att resultaten i denna studie ska tas i beaktande i svenskunder-

visning för fysioterapeutstuderande: i undervisning skall behandlas patient-

klientsituationer, relevant ordförråd samt instruering och ha rikligt med samtalsövningar. 

 

Jag ville även utreda hur väl svenskkursen hade förberett för olika delområden inom 

fysioterapeutens yrke med påståenden som besvarades med hjälp av en femgradig Li-

kert- skala. Vidare fanns det påståenden om hur väl kursen förberedde för att berätta om 

studierna och fysioterapeutens yrke samt om det behandlades vad olika kroppsdelar 

heter på svenska på kursen. Variationen av värden som påståendena fick var stort och 

medelvärdena stannade för det mesta under värdet 3. De enda påståendena som fick ett 

medelvärde större än en trea, var de som handlade om berättande om studier (3,7) och 

fysioterapeutens yrke (3,5) och om det hade behandlats vad olika kroppsdelar heter på 

svenska (3,2). Kursen hade alltså inte gett särskilt bra färdigheter att agera som fysiote-

rapeut i en svenskspråkig miljö med tanke på instruering av en grupp (2,2) eller en indi-

vid (2,3), motionsrådgivning (2,3), bemötande av en kund eller en patient (2,8), eller 

berättande om ergonomiska arbetsställningar (1,8). Det bör dock påpekas att det är 

omöjligt att förbereda studerande för alla möjliga situationer inom en bransch på en kurs 

som bara omfattar ett par studiepoäng (se 4.3). Ändå anser jag att alla dessa delområden 

borde och kunde beaktas och behandlas på svenskkursen. 
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6.5.2 Metodisk diskussion 

Det finns flera användbara sätt att samla in forskningsmaterial och i denna studie kom 

jag fram till att genomföra en enkätundersökning. Antal informanter, 62 fysioterapeut-

studerande, är relativt låg, men en sådan grupp människor kan ändå erbjuda viktig in-

formation om hur väl svenskkursen vid dessa två yrkeshögskolor var inriktad mot fysio-

terapi och hurdana önskemål fysioterapeutstuderandena hade. Jag påstår att materialet är 

som sådant mer representativt än vad det skulle vara om jag hade genomfört en rent 

kvalitativ undersökning med ungefär tio informanter. Nu hade jag möjlighet att använda 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. En styrka i studien är dessutom dess ämne 

som inte har undersökts förut. Studien erbjuder viktig och ny information om svenskun-

dervisning för fysioterapeutstuderande. Vidare följde jag anvisningarna för god veten-

skaplig praxis med att ha forskningstillstånd i båda skolorna, betona att det är frivilligt 

att delta i studien och behandla svaren konfidentiellt. 

 

En svaghet i studien var att insamlingen av materialet skedde på olika sätt vid de två 

skolorna. Det kan dock konstateras att instruktionerna i frågeformulären var tydliga, 

eftersom vid insamlingstillfällen i Jyväskylä dykte det inte upp några frågor om oklara 

frågor eller svarsalternativ. Vidare är antal informanter ojämnt mellan skolorna, 45 vid 

Jyväskylä och 18 vid Metropolia yrkeshögskola. Det var även några ställen i frågefor-

mulären som kunde ha varit bättre formulerade, eftersom flera informanter hade kryssat 

för mer än ett alternativ, då det uppmanades att välja enbart ett alternativ. Så hände vid 

frågorna om inlärningsstilen och uppgiftstypen som studerande hade önskat ha mest på 

kursen. Vidare hade jag glömt att sätta svarsalternativet ”stenciler” i frågan om hurdant 

läromaterial det hade använts vid kursen: stenciler hade skrivits av 22 informanter på 

den tomma raden. Det kan dessutom konstateras att man borde samla in informationen 

snabbt efter svenskkursen om man önskar att ha ordrika svar: nu var det många infor-

manter som var tvungna att underlåta att svara på öppna frågor, för de sade att de inte 

kan minnas kursen väl. Det var även tydligt att svarsfrekvensen till öppna frågorna var 

lägre än till flervalsfrågorna: Exempelvis frågan om nyttiga uppgifter besvarades av 56 

informanter (90 % av de alla 62 informanterna) och frågan om onyttiga uppgifter besva-

rades enbart av 46 informanter (74 % av alla). Det kan alltså konstateras att speciellt 

sådana öppna frågor som kräver mer eget betänkande, blir lättare obesvarade. Jag är 

ändå av samma åsikt med Dörnyei (2010: 36) och Trost (2010: 78) och anser att de sva-
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ren som jag fick till öppna frågorna gav värdefull information som hade varit omöjligt 

att få endast med hjälp av flervalsfrågor. 
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7 AVSLUTNING 

Huvudsyftet med denna avhandling var att skapa ett läromaterial som kan utnyttjas i 

svenskundervisning för fysioterapeutstuderande vid yrkeshögskolor. I bakgrundsdelen 

diskuterades ämnet ur olika synvinklar och presenterades de centrala begreppen, t.ex. 

yrkeshögskolor i Finland, fysioterapi, språkstudier vid yrkeshögskolor samt läromaterial. 

 

För att kunna skapa ett intressant läromaterial, ansåg jag det viktigt att läromaterialet 

svarar på studerandenas önskemål och förväntningar. Härigenom genomfördes en be-

hovsanalys i form av en enkätundersökning. Med undersökningen ville jag dessutom 

utreda hur väl svenskkursen som studerande hade avlagt hade varit inriktad mot stude-

randes egen bransch, fysioterapi. Enkätundersökningen besvarades av sammanlagt 62 

fysioterapeutstuderande från två olika yrkeshögskolor. 

 

Ur behovsanalysen framgick det tydligt att majoriteten av studerandena, 77 %, ansåg att 

kursen inte var tillräckligt inriktad mot deras eget fackområde. Således är det lätt att 

konstatera att läromaterialet som skapats inom ramen för denna avhandling kommer väl 

till pass: det är sannolikt att svensklärare har det svårt att uppfatta vad som är centralt 

och viktigt i fysioterapi. När det gäller vad som önskades av studerandena, var den mest 

önskade uppgiftstypen samtalsövningar. Teman som önskades mest var å sin sida pati-

ent-klientsituationer, ordförråd som är relevant för ens egen bransch och instruering för 

såväl grupper som individer.  

 

I skapandet av läromaterialet har jag tagit hänsyn till studerandenas önskemål så långt 

det går. De önskade temana behandlas i flera övningar och det finns rikligt med sam-

talsuppgifter. Dock bör jag medge att jag har tolkat studerandenas önskemål subjektivt 

och det har inte testats på hur bra läromaterialet skulle fungera i praktiken. Läromateria-

let hade antagligen blivit ännu bättre och lämpligare om det hade funnits samarbete med 

studerande och om de hade haft möjlighet att kommentera det. Vidare vore det intres-

sant att utreda fysioterapeutstuderandes erfarenheter och förväntningar mer så att mate-

rialet skulle bli omfattande. Det kunde även vara värt att observera svensklektioner för 

fysioterapeutstuderande för att se hur undervisningen går till i verkligheten. 
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BILAGA 1: Enkäten på finska 

Kysymyslomake 

Fysioterapeuttiopiskelijoiden kokemukset ja toiveet koskien kurssia Svenska i arbetslivet 

Hej! Opiskelen ruotsin kielen opettajaksi Jyväskylän yliopistossa, ja graduni aiheena on tehdä 
oppimateriaalipaketti, joka valmistaa fysioterapeuttiopiskelijoita työelämään ruotsinkielisessä 
ympäristössä. Jotta oppimateriaali vastaa opiskelijoiden tarpeisiin ja toiveisiin, kerään opiskeli-
joiden kokemuksia ja toiveita koskien kurssia. Tämän takia sinun vastaamisesi tähän kyselyyn 
on tärkeää. Käsittelen vastauksesi luottamuksellisesti, ja käytän niitä ainoastaan tutkimuksessani. 
Vastaaminen lomakkeeseen tapahtuu nimettömänä. Toivon, että vastaat kysymyksiin huolella ja 
totuudenmukaisesti. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. 
Oppimateriaalilla tarkoitan mitä tahansa materiaalia, joka helpottaa oppimisessa. Videot, kirjat, 
artikkelit, pelit ja äänitteet ovat esimerkkejä oppimateriaalista. Tehtävä on jokin toiminta, jonka 
tavoitteena on oppiminen. Esimerkiksi se, että jotakin videota katsoessa yritetään löytää vastaus 
tiettyihin kysymyksiin, on tehtävä. Draamatehtävässä eläydytään johonkin tilanteeseen tai tun-
netilaan, esimerkiksi potilastilanteeseen. 
 
Kiitos vastauksestasi! 

Sira Salo (sira.m.salo@student.jyu.fi) 

I. Taustatiedot 

Pohjakoulutus  □ ammatillinen peruskoulutus □ lukio  

Sukupuoli  □ mies □ nainen 

Arvio omasta ruotsin kielen taidosta ennen kurssia                      

□ erinomainen    □ kiitettävä    □ hyvä   □ tyydyttävä   □ kohtalainen   □ välttävä   □ huono 

II. Kurssilla käytetty oppimateriaali ja tehtävät 

1. Millaista oppimateriaalia kurssilla käytettiin? Valitse niin monta vaihtoehtoa kuin on tar-
peen:   

□ artikkelit □ kirjat □ oppikirjat    □ musiikki   □ nettisivut □ pelit 

□ videot □ jotain muuta, mitä? __________________________________ 

2. Millaisia tehtäviä kurssilla oli? Valitse niin monta vaihtoehtoa kuin on tarpeen:        

 □ aukkotehtäviä □ keskustelutehtäviä        □ esitelmiä 

 □ draamatehtäviä    □ kirjoitelmatehtäviä  □ kuuntelutehtäviä

 □ tiedonhakutehtäviä □ luetunymmärtämistehtäviä  

 □ A/B-tehtäviä (toisella teksti suomeksi ja toisella oikea vastaus ruotsiksi)

 □ sanastotehtäviä    

 □ jotain muita, mitä?_______________________________________________ 
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Täysin eri miel-
tä 

Jokseenkin eri 
mieltä 

Jokseenkin eri 
mieltä, jokseen-
kin samaa mieltä 

Jokseenkin sa-
maa mieltä 

Täysin samaa 
mieltä 

1 2 3 4 5 
 

III. Oman alan tilanteet ja sanasto 

Ympyröi sopivin vaihtoehto: 

3. Kurssi valmisti minua kertomaan opinnoistani ruotsiksi 1      2      3      4      5 

4. Kurssi valmisti minua kertomaan fysioterapeutin ammatista ruotsiksi 1      2      3      4      5 

5. Kurssi valmisti minua hakemaan töitä ruotsinkieliseltä alueelta 1      2      3      4      5 

6. Kurssilla käsiteltiin, mitä eri kehonosat ovat ruotsiksi  1      2      3      4      5 

7. Kurssi valmisti minua ohjaamaan ryhmää ruotsiksi  1      2      3      4      5 

8. Kurssi valmisti minua kohtaamaan asiakkaan/potilaan ruotsiksi 1      2      3      4      5 

9. Kurssi valmisti minua antamaan yksilöohjausta ruotsiksi 1      2      3      4      5 

10. Kurssi valmisti minua antamaan liikuntaneuvontaa ruotsiksi 1      2      3      4      5 

11. Kurssi valmisti minua kertomaan ergonomisista työasennoista ruotsiksi 

     1      2      3      4      5 

12. Kurssilla käsiteltiin tarpeeksi oman alan sanastoa  1      2      3      4      5 

13. Kurssilla käsiteltiin tarpeeksi omaan alaan liittyviä tilanteita 1      2      3      4      5 

IV. Oma oppiminen 

14. Millainen oppija olet? Valitse yksi seuraavista:   

 □ auditiivinen (kuulo)     □ visuaalinen (näkö)  □ kinesteettinen (tunto, tekeminen) 

15. Kuvaile kolmea (3) tehtävää, jotka olivat hyödyllisiä sinun oppimisesi kannalta 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15.1 Miksi nämä tehtävät olivat hyödyllisiä?____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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16. Kuvaile kolmea (3) tehtävää, jotka eivät edistäneet oppimistasi_______________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16.1 Miksi nämä tehtävät eivät olleet hyödyllisiä?________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

V. Toiveet koskien kurssia 

17. Millaisia tehtäviä olisit halunnut kurssilla olevan eniten? Valitse yksi:                                      

□ keskustelua         □ kuuntelua        □ kirjoittamista        □ lukemista     □ draamaa 

18. Olisitko toivonut, että kurssilla olisi ollut enemmän tehtäviä, joissa käsitellään omaan alaan 

liittyvää sanastoa ja tilanteita? □ kyllä □ en 

18.1 Jos vastasit kyllä, millaisia olisit halunnut näiden tehtävien olevan? (aihepiirit, tehtä-

vätyypit yms.)________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

18.2 Jos vastasit ei, miksi?__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

19. Vapaa sana________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Tusen tack! ☺ 
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BILAGA 2: Enkäten på svenska 

Frågeformulär 

Fysioterapistuderandes erfarenheter och önskningar om kursen Svenska i arbetslivet 

Hej! Jag studerar till svensklärare vid Jyväskylä universitet och min pro gradu- avhandling syf-
tar på att utveckla ett läromaterial som förbereder fysioterapeutstuderande för arbetslivet. Jag 
samlar in studerandenas erfarenheter och önskemål gällande kursen, eftersom jag tycker att det 
är viktigt att läromaterialet svarar på studerandenas behov och önskemål. Därför är det viktigt 
att du svarar på denna enkät. Jag behandlar dina svar konfidentiellt och jag använder dem endast 
i min undersökning. Svarandet på enkäten sker anonymt. Att svara på enkäten tar ungefär 10-15 
minuter. 
 
Läromaterial är vilket som helst material som används för att underlätta inlärningen. Videor, 
webbsidor, böcker, tidningsartiklar och spel är exempel på läromaterial. Uppgift är någon verk-
samhet som syftar på inlärningen. T.ex. att försöka hitta svar till vissa frågor när man tittar på en 
video är en uppgift. I en dramauppgift lever man sig in i någon situation eller något känslotill-
stånd, t.ex. en patientsituation. 
 
Tack för ditt svar! 

Sira Salo (sira.m.salo@student.jyu.fi) 

 

I. Bakgrundsinformation 

Grundutbildning □ yrkesskola  □ gymnasium 

Kön  □ man  □ kvinna 

Självvärdering av kunskaper i svenska före kursen 

□ utmärkt □ berömlig □ bra      □ tillfredsställande       □ tämlig □ försvarlig □ dålig 

 

II. Läromaterial och uppgifter som användes på kursen 

1. Hurdant läromaterial användes det på kursen? Välj så många alternativ som det behövs: 

□ artiklar □ böcker □ läroböcker □ musik □ webbsidor □ spel

 □ videor □ något annat, vad? _____________________________________ 

2. Hurdana uppgifter användes det på kursen? 

 □ luckövningar     □ samtalsövningar □ presentationer     □ dramauppgifter

 □ höruppgifter      □ informationssökningsuppgifter            □ ordförrådsuppgifter

 □ A/B-övningar (den ena har texten på finska och den andra rätta svaret på 

svenska) □ läsförståelseuppgifter □ några andra, vilka? ________________________ 
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Instämmer inte 
alls 

Instämmer inte Instämmer del-
vis, instämmer 

delvis inte 

Instämmer delvis Instämmer helt 

1 2 3 4 5 
 

III. Situationer och ordförråd som berör den egna branschen 

Ringa in det lämpligaste alternativet: 

3. Kursen förberedde mig för att berätta om mina studier på svenska 1      2      3      4      5 

4. Kursen förberedde mig för att berätta om fysioterapeutens yrke på svenska   

1      2      3      4      5 

5. Kursen förberedde mig för att söka jobb inom ett svenskspråkigt område  

1      2      3      4      5 

6. På kursen behandlades det vad olika kroppsdelar heter på svenska 1      2      3      4      5 

7. Kursen förberedde mig för att instruera en grupp på svenska 1      2      3      4      5 

8. Kursen förberedde mig för att bemöta en kund/patient på svenska 1      2      3      4      5 

9. Kursen förberedde mig för att ge individuell instruktion på svenska 1      2      3      4      5 

9. Kursen förberedde mig för att ge motionsrådgivning på svenska 1      2      3      4      5 

10. Kursen förberedde mig för att berätta om ergonomiska arbetsställningar på svenska 

                                                                                                                       1      2      3      4      5 

12. På kursen behandlades det tillräckligt med ordförråd som berör den egna branschen   

1      2      3      4      5 

13. På kursen behandlades det tillräckligt med situationer som berör den egna branschen 

     1      2      3      4      5 

IV. Egen inlärning 

14. Vilken typ av inlärare är du? Välj en av de följande:   

 □ auditiv (hörsel)         □ visuell (syn)    □ kinestetisk (känsel, görande) 

15. Beskriv tre (3) uppgifter som var nyttiga för din inlärning____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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15.1 Varför var dessa uppgifter nyttiga?______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

16. Beskriv tre (3) uppgifter som inte var nyttiga för din inlärning ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16.1 Varför var dessa uppgifter inte nyttiga?___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

V. Önskningar gällande kursen 

17. Hurdana uppgifter hade du velat ha mest på kursen? Välj en av dessa:   

 □ samtal □ lyssnande □ skrivande □ läsande □ drama 

18. Hade du önskat att det fanns mer uppgifter som behandlar ordförråd och situationer som 

berör din egen bransch på kursen? □ ja □ nej 

18.1 Om du svarade ja, hurdana skulle du ha velat dessa uppgifter att vara? (ämnesom-

råden, uppgiftstyper osv.)__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

18.2 Om du svarade nej, varför?____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

19. Fritt ord___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Tusen tack! ☺ 



BILAGA 3: Läromaterialet 

 

Ett läromaterial i svenska 
för blivande 

fysioterapeuter 
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Ett par ord för lärare 

Det här läromaterialet är skapat för att kunna användas i svenskundervisning av 
fysioterapeutstuderande vid yrkeshögskolor. Detta kan utnyttjas både vid den 
obligatoriska svenskkursen och valfria kurser som fysioterapeutstuderande deltar 
i. 

Läromaterialet består av delar i vilka behandlas studier och olika delområden om 
fysioterapeutyrket. Huvudsyftet med materialet är att studerande lär sig att 
kommunicera och använda relevanta ord i de situationer som berör den egna 
branschen.  

 

Ett par ord för studerande 

Hej, studerandekollega! Du har valt ett fint yrkesområde att studera i, fysioterapi. 
Det här läromaterialet har skapats av en fysioterapeut/svensklärarstuderande (en 
lite konstig kombination, eller hur?) med tanke på att det är viktigt att 
svenskstudier vid yrkeshögskolan är inriktade mot den egna branschen. I 
materialet finns rikligt med praktiska övningar och situationer som du kan ha 
nytta av i arbetslivet. Jag hoppas att du har roligt med att studera svenska och att 
du lär dig nya och viktiga ord med tanke på ditt blivande yrke. 

I materialet finns inga färdiga ordlistor, eftersom du lär dig mycket bättre när du 
själv måste hämta ett ord. Jag rekommenderar att du först försöker fundera på 
betydelsen av ett nytt ord med en kompis och först sedan tar reda på vad ordet 
betyder. 

 

Innan du sätter igång, använd en stund att tänka på hurdan språkinlärare du är. 
Det här är någonting som du inte behöver visa eller berätta för någon, utan det är 
för att hjälpa dig att lära dig.  

 Vilka är dina styrkor/svagheter?  

 Vad är du speciellt intresserad av i svenskan/språkinlärning? 

 Vad skulle du vilja bli bättre på? 

 På vilket sätt lär du dig bäst? 

 Vad är det som du vill uppnå/ lära dig på denna kurs? 
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INNEHÅLLET 

Delarna Du kommer att lära dig… 
1: UPPVÄRMNING 

 

 

s. 4-9 

- relevanta ord 
- uttryck i patient- och 

klientsituationer 
- allmänt om sjukgymnastik 
- något om svenskspråkig 

facklitteratur 

2: ATT STUDERA TILL 

FYSIOTERAPEUT 

s. 10-17 

- om fysioterapeututbildning 
- om kurser och kursbeskrivningar 
- att diskutera om praktikplatser 

3: MÄNNISKOKROPPEN 

 

s. 18-23 

- anatomiord (kroppsdelar, muskler, 
leder…) 

- att ge instruktioner för en bra 
sittställning 

4: ALLA VI BEHÖVER MOTION! 

 

 

 

 

s.24-32 

- ord för olika träningsformer 
- rekommendationer för 

hälsofrämjande motion 
(Motionskakan) 

- att ge motionsrådgivning 
- att ge och motta individuell 

instruktion 
- instruering av en grupp 

5: ATT JOBBA SOM 

FYSIOTERAPEUT 

 

 

 

s.33-44 

- att söka jobb 
- om olika behandlingsmetoder (t. ex. 

töjning av muskler och kinesiotape) 
- om olika besvär, t.ex. artros 
- God medicinsk praxis- 

rekommendationer 
- att presentera lokaler 
- att hålla föredrag 

SJÄLVVÄRDERING                  

s. 45 

- att fundera på din egen insats och 
inlärning 

Alla övningar kan göras i vilken fas av studier som helst. Du kan själv påverka en 
hel del hur övningarna görs. Är det något som är obekant, går det lätt att söka 
information om ämnet för att förstå det bättre.  

OBS! Det viktigaste är att vara glad över det som du kan! Fastna inte i det som du 
inte kan (än). ☺ 
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DEL 1: UPPVÄRMNING 

 
Vägvisare: här börjar vi! 

Den här delen fungerar som inledning till att kunna svenskspråkiga ord och 
uttryck som är viktiga och användbara med tanke på ditt blivande yrke. 

 

             Uppvärmningsdiskussion 

1.1 Börja med att diskutera i smågrupper: 

• Hurdana tidigare erfarenheter har ni av att studera svenska? 

• Vilka önskemål har ni om kursen? 

• Vad är centralt/ viktigt i fysioterapi enligt er? 

• Vilka ord och begrepp vill ni lära er under kursen? 

 

1.2 Skriv upp minst tio ord som behandlar fysioterapi och som du vill lära dig 
under kursens gång. När kursen är slut, titta på listan och försäkra dig om att du 
har lärt dig orden. 
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            Förklaringar till orden  

I denna övning finns ord som är relevanta för fysioterapibranschen.  

2.1 Läs alla orden högt tillsammans med någon och försäkra er om att ni vet hur 
orden uttalas. Därefter ska ni söka de rätta motsvarigheterna till orden. Orden 
finns till höger och förklaringarna till vänster. 

  
många äldre människor lider av denna, försvårar vardagligt liv 
(speciellt under vintertiden) 
 

grovmotorik 

en fysioterapeut eller en personlig tränare kan planera ett 
sådant 
 

självträningsprogram 

många människor lider av detta, kan förorsaka huvudvärk 
 

övre extremiteterna 

består av ben och fötter 
 

höftabduktorer 

motsatsen till finmotorik 
 

rädsla för fall
  

när man vill få större muskler eller mer styrka, tränar man med 
hjälp av en sådan motionsform 
 

nedre extremiteterna 

sådan rehabilitering kräver samarbete mellan olika 
yrkesgrupper 
 

nackbesvär 

fjärmar höften  
 

mobilisering 

består av armar och händer  
 

styrketräning
  

denna kan en fysioterapeut göra när en patient har stela leder
  

multidisciplinär 

 

2.2 Nu får du själv hitta på förklaringar till följande ord. Först ska du läsa orden 
högt och försäkra dig om att du förstår dem. Jobba självständigt och kom på en 
förklaring, och hitta också på två egna ord som du förklarar. Byt sedan med din 
kamrat och koppla ihop orden med förklaringarna som hon/han har kommit på.  

  
 
 

rehabilitering 
 

 
 

hjälpmedel  

 
 

kroppskännedom 
 

 
 

behandlingsmetod 

2 
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hållning 

 
 

stöd- och 
rörelseorganen 
 

 
 

funktionsnedsättning 
 

 muskelstelhet 
 

  
 

 
 

 

 

            

      Viktiga ord och fraser i patientsituationer 

3.1 Fundera på hurdana ord och fraser det förekommer i patientsituationer. Du 
kan göra det ensam eller med en kompis. Tänk först på strukturen av situationen 
och vad som sägs på finska, försök sedan att säga det samma på svenska. 

• Vad säger du när du möter en patient/klient för första gången? 

• Vad säger du när ni stiger in i rummet (var ska patienten/klienten ha sina 

kläder och sin väska, var ska hon/han sitta…)  

• Vilka fraser är viktiga, när du intervjuar en patient/ en klient? 

• Vad säger du när patienten/klienten ska gå ut? 

 

3.2 Här är några fraser som kan användas i patientsituationer. Se till att du 
förstår dem och fundera på i vilken situation de kan sägas. 

 

 

    

 

    

 

 

God morgon  God dag Kan du klä av dig Hur känns detta? 

Du kan lämna dina kläder och väska där i hörnet på stolen/i garderoben 

Trevligt att träffas Jag är fysioterapeut + ditt namn 

Ha en god fortsättning på dagen Hur länge har du haft ont i…? 

Följ med mig! Vi ses igen om ett par dagar/två veckor/tre månader 

Nu kan du stiga upp och klä på dig Försök slappna av 

3 
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            Vad är det som sjukgymnaster/fysioterapeuter gör? 

4.1 Läs igenom vad Legitimerade sjukgymnasters riksförbund (LSR) berättar 
om vad en sjukgymnast gör och hur en sjukgymnast arbetar. 

Sjukgymnast i Sverige= Fysioterapeut i Finland 

 

4.2 Hitta följande ord och uttryck i texten: 

1. fysioterapeutti (Ruotsissa)___________________________________________________________ 

2. liikkeen ja terveyden välinen 

yhteys__________________________________________________________________________________ 

3. vahvistaa terveyttään_________________________________________________________________ 

4. ennaltaehkäistä sairauksia___________________________________________________________ 

5. kuntouttaa_____________________________________________________________________________ 

6. toimintahäiriö_________________________________________________________________________ 

7. asettaa tavoitteet yhdessä potilaan/asiakkaan 

kanssa__________________________________________________________________________________ 

8. työskennellä terveyttä edistävästi ja 

ennaltaehkäisevästi___________________________________________________________________ 

9. yksilöllisesti mukautettu 

harjoittelu_____________________________________________________________________________ 

 

Ha det bra! 

Hej då! Gör det här ont? 

Var god och sätt dig 

Trevlig helg Vad är det som jag kan hjälpa dig med?  

För all del 

Nu kommer jag att röra dig på fötterna 

4 
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Vad gör en sjukgymnast? 

Sjukgymnastens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa 
och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god 
livskvalitet.  

Sjukgymnaster har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor 
att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för 
att bättre kunna möta livets krav. 

Sjukgymnaster vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder.  

Så här arbetar sjukgymnaster 

Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund.  

Vi sätter mål tillsammans med patienten/klienten utifrån behov och önskemål.  

Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper 
människor att hitta sina egna resurser.  

Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till 
följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva 
ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.  

Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom 
hälso- och sjukvård.  

Sjukgymnaster är aktivt engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- 
och sjukvård och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.  

 

Källa: Legitimerade sjukgymnasters riksförbund. 
http://www.sjukgymnastforbundet.se/Professionsutveckling/Om-professionen/ 

4.3 Berätta med egna ord: 

• Vad gör en sjukgymnast? 

• Hur arbetar sjukgymnaster? 

4.4 Diskutera: 

• Hurdana fysioterapeuter ska ni bli? 

• Hur ska ni arbeta som fysioterapeuter? 
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Egna meningar 

Översätt följande ord till svenska och kom på minst 10 meningar där du använder 
orden. 

 

 

 

 

 

              Svenskspråkig facklitteratur 

Gå till biblioteket vid er yrkeshögskola. Gå till hyllan/ hyllorna som innehåller 
böcker som handlar om fysioterapi. Sök facklitteratur (ammattikirjallisuus) som är 
skriven på svenska. 

6.1 Diskutera: 

• Vad handlar böckerna om? 

• Har du använt/sett dessa böcker tidigare? 

• Skulle du kunna tänka dig läsa svenskspråkiga böcker till tentor? 

6.2 Bläddra i böcker och välj en som intresserar dig mest. Välj ett avsnitt i den 
valda boken och gör ett referat av det. Försök göra referatet så tydligt som möjligt. 
Byt era referat med en kompis, läs igenom dem och kommentera och ge 
konstruktiv kritik på varandras referat. 

  

5 

selkäsairaus  venyttää  terveyttä edistävä 

toimintakyky ammattikorkeakoulu  terveys- ja hyvinvointiala 

nivel  verenkierto  työasento               

koskettaa  välilevy  kipu 

6 
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DEL 2: ATT STUDERA TILL FYSIOTERAPEUT 

  
En hög böcker Undersökning 

 

         Fysioterapeututbildningen i Finland och i Sverige 

1.1 Läs igenom vad som berättas om fysioterapeututbildningen i Finland och i 
Sverige.  

Att studera till fysioterapeut/ sjukgymnast 

I Finland studerar man till fysioterapeut vid en yrkeshögskola. Studier omfattar 
210 studiepoäng (sp) vilket motsvarar heltidsstudier på 3,5 år. I Sverige studerar 
man till sjukgymnast på ett universitet. Studier omfattar 180 högskolepoäng (hp) 
vilket motsvarar 3 års heltidsstudier.  

• Arcada yrkeshögskola i Helsingfors erbjuder svenskspråkig 

fysioterapeututbildning. Gå in på Arcadas webbsidor (www.arcada.fi/sv) och 

titta på en eller fler videor där fysioterapeutstuderande berättar om sina 

studier under ”Ur ett studentperspektiv” (det finns sex olika videor att välja 

ifrån). 

• Linköpings universitet är ett av de universiteten som erbjuder 

utbildningsprogram i sjukgymnastik i Sverige. På universitets webbsidor 

finns ett kort videoklipp där en sjukgymnaststudent berättar hur det är att 

studera till sjukgymnast. Gå in på Linköpings universitets sidor www.liu.se 

och titta på videon. (Tips: man studerar till sjukgymnast på grundnivån) 

1 
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1.2 När du tittar på videoklippen, lyssna på vad som berättas i klippet. Skriv upp 
åtminstone tre punkter om varje video. Om det är för jobbigt att förstå vad som 
berättas i videon av Linköpings universitet, titta på minst två videor på Arcadas 
sidor. Finlandssvenskan är oftast lättare att förstå. 

 

               Hurdant är det att studera fysioterapi? 

2.1 Diskutera i smågrupper vad ni tycker om att studera fysioterapi.  

• Hurdana saker behandlas i utbildningen?  

• Vad är speciellt intressant/mindre intressant?  

• Vad är det bästa/sämsta?  

• Är studierna sådana som ni hade förväntat er?  

Om det kommer upp några ord som ni inte kan uttrycka på svenska och som vore 
relevanta för er egen bransch, skriv upp dem. Under kursens gång får ni bilda en 
ordlista som består av viktiga ord och uttryck som behandlar fysioterapi. På sidan 
46 finns det rum för din egen ordlista. 

2.2 Spela in en video där ni berättar om att studera till fysioterapeut 

Nu när ni har tittat på de videoklipp som andra har spelat in och diskuterat era 
studier, får ni tillsammans med en kamrat/i en smågrupp spela in en video. Ni får 
vara hur kreativa som helst, men viktigt är att ni berättar något relevant om era 
studier och använder nya ord som ni har lärt er. När alla är färdiga med sina 
videor, är det dags att titta tillsammans vad de andra har gjort. 

 

          Kurser och kursbeskrivningar 

I denna övning bekantar du dig med vissa kurser och deras kursbeskrivningar med 
kompetensmål och läranderesultat. De har hämtats ur Arcadas studieguide.  

I uppgiften finns det fem kurser med deras kursbeskrivningar. 
Kursbeskrivningarna innehåller många viktiga och relevanta ord med tanke på 
fysioterapi. Många av dem är säkert nya för er. 

3.1 Läs först igenom alla kursbeskrivningarna. Försök få en helhetsbild av 
kurserna och skriv motsvarande svenska uttryck till de givna finska orden med 
hjälp av texten. 

2 

3 
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3.2  Ni får dela upp er på mindre grupper med fem studenter i varje grupp. Alla 
bekantar sig noggrannare med en kurs och dess beskrivning. Kurserna 1, 2 och 3 är 
kortare och lite lättare än 4 och 5 (de med starkare språkkunskaper tar 4 och 5). 
Introducera kurserna för varandra. Lär ut de nya, viktiga orden för de andra i 
gruppen. 

 

 Kurs nummer 1: Anatomi, fysiologi och biomekanik 

1. ihmiskehon rakenne ja toiminnot_________________________________________________ 

2. huomata, havaita___________________________________________________________________ 

3. elin___________________________________________________________________________________ 

4. elinjärjestelmät_____________________________________________________________________ 

5. elintoiminnot_______________________________________________________________________ 

6. liikuntaelimet_______________________________________________________________________ 

Anatomi, fysiologi och 
biomekanik (5 sp) 

 

Kompetensmål Målsättningen med kursen är att skapa förståelse 
för människokroppens byggnad och funktioner  
samt ge färdigheter att uppmärksamma sjukdom. 

Läranderesultat Efter avklarad kurs förväntas den studerande: 
- kunna beskriva människokroppens byggnad 

och namnge organen på svenska och med 
vetenskapliga namn 

- förstå och kunna beskriva de olika 
organsystemens;  
rörelseapparatens, cirkulationssystemets, 
andningsorganens, de endokrina organens, 
nervsystemets, och sinnesorganens 
funktioner samt kortfattat kunna beskriva 
matspjälkningsorganens, urinorganens och  
fortplantningsorganens funktioner. 

- vara medveten om mekanismerna för 
uppkomst av sjukdom 

- kunna analysera patientens normala 
kroppsfunktioner, speciellt i rörelseorganen 
och känna igen sjukdomstillstånd 
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 Kurs nummer 2: Rörelseapparatens anatomi 

1. tuki- ja liikuntaelimistö____________________________________________________________ 

2. anatomisten rakenteiden 

palpaatio____________________________________________________________________________ 

3. luut, nivelet ja lihakset_____________________________________________________________ 

4. palpoimalla_________________________________________________________________________ 

5. anatomiset rakenteet______________________________________________________________ 

6. biomekaaniset lainalaisuudet_____________________________________________________ 

Rörelseapparatens  

anatomi (5sp) 

 

Kompetensmål Kursen ska ge grundläggande kunskap om stöd- 
och rörelseorganens uppbyggnad och funktion hos 
människan och färdigheter att utföra palpation av 
de olika anatomiska strukturerna. 

Läranderesultat Vid kursens slut förväntas den studerande: 
- känna till och kunna beskriva stöd- och 

rörelseorganens uppbyggnad och funktion 
- kunna identifiera och namnge ben, leder och 

muskler på svenska och med vetenskapliga 
namn 

- genom palpering kunna identifiera de 
anatomiska strukturerna 

- känna till de biomekaniska lagbundenheter 
som påverkar stöd- och rörelseorganen 

 

 Kurs nummer 3: Motorisk utveckling, kontroll och inlärning 

1. ihmisen motorinen kehitys________________________________________________________ 

2. motorisen kontrollin ja oppimisen 

periaatteet__________________________________________________________________________ 

3. päivittäiset toiminnot______________________________________________________________ 

4. ihminen liikkeessä__________________________________________________________________ 

5. liikkeet ja siirtymiset_______________________________________________________________ 
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6. suunnitella ja toteuttaa motorisia 

oppimistehtäviä____________________________________________________________________ 

Motorisk utveckling, 

kontroll och 

inlärning (5 sp) 

 

Kompetensmål Målsättningen med kursen är att den studerande har 
kunskap i människans motoriska utveckling och kan 
principerna för motorisk kontroll och inlärning. Den 
studerande kan grunderna i att analysera människans 
rörelser i alldagliga funktioner, och förstår dess koppling 
till anatomi fysiologi och biomekanik. 

Läranderesultat Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till 
människans motoriska utveckling, människans rörelse, 
aktivitet och funktion i olika åldrar. Studenten förväntas 
kunna analysera människan i rörelse och känna till 
principerna för motorisk kontroll och inlärning. Studenten 
förväntas utveckla grundläggande färdigheter i att 
underlätta människans rörelser och förflyttningar. 
Studenten förväntas kunna analysera motorik, rörelse och 
funktionsförmåga hos människan i olika åldrar samt 
planera och förverkliga motoriska inlärningsuppgifter. 

 

 

 Kurs nummer 4: Hälsofrämjande strategier i fysioterapi 

1. terveyttä edistävä__________________________________________________________________ 

2. soveltaa taitoa käytännössä_______________________________________________________ 

3. ergonomisten tekijöiden 

merkitys_____________________________________________________________________________ 

4. fysioterapeuttiset interventiot____________________________________________________ 

5. tekijät, jotka voivat aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä 

kuormitusta_________________________________________________________________________ 

6. tutkimisen perusteella_____________________________________________________________ 
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Hälsofrämjande 
strategier i fysioterapi 
(5 sp) 

 

Kompetensmål Målet är att öka kompetensen i hälsofrämjande arbete 
och få verktyg för att tillämpa kunskapen i praktiken.  
Studenten 

- blir medveten om begreppen hälsa och 
hälsofrämjande arbete och känner till begrepp 
som relaterar till dessa 

- känner till ergonomiska faktorers betydelse för 
människan i arbetet 

- har kunskap om hälsofrämjande 
fysioterapeutiska interventioner och kan tillämpa 
dessa i olika sammanhang 

Läranderesultat 

 

Efter avklarad kurs förväntas den studerande 

- kunna definiera hälsa, känna till och kunna 
tillämpa modeller och metoder i syfte att främja 
hälsa för individer och grupper 

- kunna planera och genomföra hälsofrämjande 
fysiska aktiviteter för unga i skolåldern 

- känna till hälsoresurser och hälsorisker som 
människor kan uppleva i arbetslivet och 
identifiera faktorer som kan förorsaka fysisk och 
psykisk belastning under arbetet 

- på basen av bedömning och utvärdering av 
möjliga hälsoresurser och -risker kunna 
tillämpa fysioterapeutiska interventioner och 
utvärdera dessa 

 

 
 

 Kurs nummer 5: Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 

1. fysioterapeuttinen arviointi ja 

metodit______________________________________________________________________________ 

2. nivelmittaus_________________________________________________________________________ 

3. lihastestaus_________________________________________________________________________ 

4. ryhdin/asennon tutkiminen_______________________________________________________ 

5. kävelyanalyysi______________________________________________________________________ 
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6. kohdata asiakas_____________________________________________________________________ 

7. lihasten venyttäminen 

fysioterapiametodina______________________________________________________________ 

8. eri asennoissa_______________________________________________________________________ 

9. aktivoida liikkeitä ja siirtymisiä___________________________________________________ 

10. näyttöön perustuva tieto__________________________________________________________ 

Fysioterapeutiska 
bedömningar och 
metoder I (5 sp) 

 

Kompetensmål Målsättningen med kursen är att studerande får 
kunskap samt förståelse för de fysioterapeutiska 
metoderna: ledmätning, muskeltestning samt -töjning 
och facilitering speciellt metoden proprioceptiv 
neuromuskulär facilitering (PNF). Målet är att 
studeranden kan använda metoderna på ett 
ändamålsenligt sätt i praktiken. Dessutom förväntas 
studeranden behärska de vanligaste 
bedömningstekniska begreppen och kunna implicera 
dem i praktiken. 
Under kursen får studeranden kompetens att utföra en 
hållningsundersökning och grundläggande gånganalys. 

Läranderesultat Efter avklarad kurs förväntas studerande:  
- förstå bedömningens betydelse för utvärdering 

av rörelse, aktivitet och funktion och dess 
samband till människans hälsa 

- kunna använda olika bedömningsinstrument 
inom ledmätning samt kunna analysera 
resultaten av bedömningen 

- kunna bemöta klienten professionellt i en 
testsituation 

- känna till och förstå muskeltöjning som 
fysioterapimetod, dess inverkan samt 
fysiologiska grund 

- öka manuella färdigheterna och därmed kunna 
facilitera klientens stabilitet i olika ställningar, 
samt aktivera rörelser och förflyttningar. 
Dessutom kan studenten handleda klienten att 
utföra olika motoriska övningar på egen hand 
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- utgående från den fysioterapeutiska 
undersökningen förväntas studenten kunna 
välja samt motivera valet av muskeltöjning 
utgående från evidensbaserad kunskap 

- förväntas kunna utföra en hållnings- och 
gånganalys och dra relevanta slutsatser på basis 
av dessa 

Källa: Arcadas studieguide. Fysioterapi 2012. 
http://studieguide.arcada.fi/curriculumsandcourses/curriculums/42/503000/371 

3.3 Diskutera om kurserna: 

• Har ni redan varit på sådana kurser som har behandlat sakerna som 

nämndes i kursbeskrivningarna? 

• Hur väl tycker ni att ni behärskar de nämnda kunskaperna 

(människokroppens byggnad och funktioner, analysering av normala 

kroppsfunktioner, utföring av en hållnings- och gånganalys, 

tillämpande av modeller och metoder i syfte att främja hälsa)? 

• Vad tycker ni om de fysioterapimetoderna som nämndes i 

kursbeskrivningarna (ledmätning, muskeltestning samt -töjning och 

facilitering)? 

 

3.4  Välj en kurs i er skolas studieguide för utbildningsprogrammet i fysioterapi. 
Översätt kursens huvudpunkter till svenska. Presentera kurserna för varandra i 
smågrupper. 

 

              Praktik 

Studier vid yrkeshögskolan innehåller praktik. Diskutera i smågrupper hurdana 
praktikplatser ni har haft. Om du inte har varit i praktik än, ska du hitta på en plats 
och berätta om den. 

• Var praktiserade ni? (sjukhus, hälsovårdscentral, privata sektorn…) 

• Hurdana dagar hade ni? 

• Vilka arbetsuppgifter hade ni? 

• Hurdana patienter/klienter hade ni? 

• Hurdana var era handledare? 

• Skulle ni vilja jobba på ett likadant ställe? Varför/ Varför inte? 

• Hurdan skulle vara en drömarbetsplats? 

4 
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DEL 3: MÄNNISKOKROPPEN 

  
Man fram- och bakifrån            Kvinna fram- och bakifrån 

En fysioterapeut har omfattande kännedom om människokroppen och dess 
uppbyggnad. Människokroppen är fysioterapeutens arbetsredskap (det som en 
fysioterapeut jobbar med). 

I denna del ska du lära dig de olika delarna i kroppen på svenska. 

 

              INTRO: Vilka ord känner du till? 

Stig upp ur bänken och börja röra på dig. Samtidigt som du rör på dig, försök 
komma på ord på kroppsdelar tillsammans med en kompis.  

T.ex. När du minns vad knä är, kan du böja på knäna och peka på dem.  

 

              Anatomi 

2.1 Sök upp de svenska termerna för olika kroppsdelar. Istället för att det fanns 
en färdig bild på en människa, får du rita själv människan både fram- och bakifrån. 
Var inte kritisk när du ritar utan ha roligt! Sök orden för större delar, som t.ex. 
huvud, men även mindre, som t.ex. finger. Ta också reda på orden för leder (nivel) 
och om du vill, även för muskler. Namnen på musklerna brukar ligga nära de 
latinska termerna. Du kan använda t.ex. datorn och nätet eller en traditionell 
ordbok. Skriv termerna bredvid bilden.  

2.2 När du är nöjd med din lista och har hittat alla ord som du vill, jämför era 
bilder med en kompis. 

Obs! Ryggraden och dess delar kan du se på bilden nedanför. 

1 

2 
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Människan fram- och bakifrån 

 

Ryggraden 

halskotpelare 

bröstrygg 

ländrygg 

en kota, -or 
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             Rör vid varandra  

 

Rör varandra.  

Ni kan ge varandra 
behandlingar som ni kan, t.ex. 
massage eller avslappnande 
smekning, eller bara röra vid 
varandra genom att placera 
en hand på olika ställen.      Människor som rör varandra på handen 

 

När ni är i kontakt med en kroppsdel, nämn vad den heter på svenska.  

T.ex. När du masserar kompisens nacke, nämn både nacke och halskotpelare, 
möjligtvis även muskler som finns där. Försök att nämna så många delar som 
möjligt. Fortsätt så länge att ni har nämnt alla ord på kroppsdelar som ni känner 
till. 

 

             Patientsituationer 

I denna uppgift får ni öva patientsituationer. Den ena är en patient och den andra 
är en fysioterapeut. Är det några ord som ni inte känner till, försök använda 
omformuleringar och förklara vad ni menar med andra ord. Använd så många ord 
för olika kroppsdelar som möjligt. 

 

• Situation 1: Patienten är en 30-årig kvinna som nyligen har insjuknat i 

ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis). Medicinering har inte börjat 

påverka än och hon har ont över hela kroppen. Patienten berättar och 

samtidigt visar var hon har ont. Diskutera situationen och försök komma på 

lösningar som förbättrar patientens livskvalitet. 

• Situation 2: Patienten är en 63-årig kvinna som har ramlat på gatan. Hon 

har fallit på sin bakdel och efter en period på vårdavdelningen är hon redo 

att återvända hem. Ta reda på hur det hela gick till, hur länge hon var på 

vårdavdelningen, hurdan fysioterapi hon behöver. 

3 

4 
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• Situation 3: Patienten är en 21-årig man som har tränat för mycket på 

gymmet. Detta har lett till överansträngning (ylirasitus). Han har ont i 

vänstra axeln. Diskutera hur situationen blev så här, kom på en lösning och 

planera ett rehabiliterande träningsprogram för patienten. 

• Situation 4: Patienten är en 29-årig man som har ont i högra knäet. Han 

spelar fotboll och berättar att symtomen (ont i knäet) blir alltid värre när 

han springer och spelar fotboll. Diskutera situationen och undersök knäet. 

Vad är det som patienten kan göra? 

• Situation 5: Ni kan själva hitta på besväret som patienten har och lösningen 

på situationen. 

 

 

Knäled som värker 

 

               Anatomi i en ring 

Bilda en ring på ungefär 7-10 människor. Ta något föremål som ni kan kasta till 
varandra, t.ex. en mössa. Gör så att ni kastar föremålet till någon och samtidigt 
säger ett anatomiord antingen på finska eller på svenska och den som tar emot 
föremålet säger motsvarigheten på svenska eller finska. Om det är något ord som 
mottagaren inte vet, kastar han/hon föremålet vidare till någon som ska berätta 
det rätta svaret.  

T.ex. När jag kastar föremålet säger jag ett huvud och kompisen säger pää.  
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             Illa att sitta stilla 

Människor tillbringar nuförtiden en stor del av livet sittande. Därför är smärtor i 
rygg och nacke ett stort samhällsproblem.  

6.1 Fundera på ert eget sittande och diskutera: 

• Hur många timmar om dagarna brukar ni sitta? 

• Hur ofta ändrar ni på sittställningen? 

• Hurdana tankar väcker den sittande livsstilen? 

• Varför är det ohälsosamt att sitta mycket? 

• Brukar ni ta pauser från sittande? 

 

6.2 Läs texten Illa att sitta stilla (Ikonen 2013). Leta efter följande uttryck i 
texten: 

1. niska- ja hartiavaivat_______________________________________________________________ 

2. työskennellä päätteellä____________________________________________________________ 

3. oikea istuma-asento________________________________________________________________ 

4. aineenvaihdunta ja verenkierto___________________________________________________ 

5. ristiselkä ei saa painua kasaan ja mennä 

notkolle______________________________________________________________________________ 

6. nousta ylös__________________________________________________________________________ 

7. oikoa jalkojaan______________________________________________________________________ 

8. säilyttää ryhti_______________________________________________________________________ 

 

 

 

   Så kan det bli när man sitter för mycket… 
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Illa att sitta stilla. Ikonen 2013. 

6.3 Spela upp en patientsituation där den ena är en kontorsanställd (en person 

som jobbar på ett kontor och brukar sitta hela dagen vid datorn) och den andra en 

arbetsfysioterapeut som berättar varför det är illa att sitta stilla. Ge även tips vad 

man kan göra för att må bättre trots sittande och hur arbetsstationen och 

ställningen ska vara. 

6.4 Instruera varandra om en bra sittställning så att ni kollar att allt är på rätt 

höjd och att ställningen är bra.  

6.5 Planera en sådan pausgympa som kontorsanställda kan göra under dagens 

lopp för att öka ämnesomsättningen och blodcirkulationen.  Instruera din kompis i 

din pausgympa.  

  

 

 

 

 

               Rörelse  
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DEL 4: ALLA VI BEHÖVER MOTION! 

 

Badminton          Styrketräning    Fotboll 

I denna del behandlar vi motion ur olika synvinklar. Du lär dig känna nya ord för 
olika motionsaktiviteter och får öva patientssituationer i vilka du kan dra nytta av 
de nya orden. Så kör vi! 

 

             INTRO: HeiaHeia 

HeiaHeia är en nättjänst som har som mål att motivera människor att röra på sig. 
På HeiaHeia kan du ha en träningslogg som du kan använda bara för dig själv då du 
är den enda som ser din logg eller socialt då den syns även för dina vänner.  

Än sen? Det är även ett roligt sätt att lära sig nyttiga motionsord på svenska!  

1.1 Gör som följer: 

• Gå in på HeiaHeia (du hittar sajten på 
www.heiaheia.com) 

• Skapa ett eget konto. 

• Välj svenska som språk. (om du redan har 
ett konto så byt språk till svenska) 

Alltså nu har du eget konto på sajten. Din uppgift 
är: 

1.2 Leta efter åtminstone 10 ord för aktiviteter 
som du intresserar dig för 
           Olika träningsformer 

 
1. ___________________________________________________________________________________ 

1 
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2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________________ 

 

1.3 Leta efter också följande ord och uttryck på svenska på sajten: 
 
1. klikkaa asettaaksesi 

viikkotavoite____________________________________________________________________ 

2. luultavasti hauskin tapa pysyä 

kunnossa________________________________________________________________________ 

3. hyötyliikunta____________________________________________________________________ 

4. Mitä varten treenaat?__________________________________________________________ 

 

1.4  Presentera de ord som du hittade i HeiaHeia för din kompis/grupp. 

 

1.5 Diskutera t.ex. följande saker med varandra i gruppen: 

• Brukar ni syssla med dessa aktiviteter? Varför? Hur ofta? 

• Vad tycker ni är viktigt när ni väljer en motionsform? 

• Vad är den roligaste träningsformen? 

• Vilka fördelar finns det i en fysiskt aktiv livsstil? Finns det några nackdelar? 
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             Motionskakan 

Du har säkert hört talas om Liikuntapiirakka i något sammanhang. Du har kanske 
även använt den i någon situation. Nu får du bekanta dig med dess svenskspråkiga 
version, Motionskakan.  

2.1 Gå igenom alla dess delar och kontrollera att du förstår allt som står i den. 

 

Motionskakan. UKK- Institutet 2009. 

2.2 Vad heter följande ord och uttryck på svenska? 

1. kestävyyskunto_________________________________________________________________ 

2. hyötyliikunta____________________________________________________________________ 

3. reippaasti_______________________________________________________________________ 

4. lihaskunto_______________________________________________________________________ 

5. lihasvoima______________________________________________________________________ 

6. rasittavasti______________________________________________________________________ 

7. terveyttä edistävä liikunta_____________________________________________________ 

2 
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8. fyysisesti vaativa_______________________________________________________________ 

9. epätasainen maasto____________________________________________________________ 

10. vauhdikkaat pallopelit_________________________________________________________ 

2.3 Ge din kompis motionsrådgivning (=liikuntaneuvonta). Försök att komma 
ihåg vad som står på motionskakan och titta på den så lite som möjligt. Byt roller, 
nu borde ni redan minnas det mesta! 

2.4 Diskutera: 

• Hur skulle ni motivera en patient/klient till en fysiskt aktiv livsstil? 

• Hurdana träningsformer skulle ni rekommendera för personer i olika 

åldersgrupper/personer med olika besvär (t.ex. ledbesvär)? 

 

Bort med det onda! 

3.1 Läs artikeln Bort med det onda! som publicerats i FPA:s tidning Mitt i allt 
(Ikonen 2013). Sök svar på följande frågor i texten: 

1. Vad berättas det om Anjas arbete?___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Varför blev Anja sjukskriven?________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Vilka hjälpmedel använde Anja?______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Hurdana besvär hade Anja på andra gången?_______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Vad berättar Anja om rehabiliteringen?_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Hur sköter Anja sin kondition numera?____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3 
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Bort med det onda! Ikonen 2013.  

3.2 Efter att ha läst artikeln om Anja, spela upp en patientsituation där den ena 
är fysioterapeut och den andra är en patient med liknande besvär som Anja i 
artikeln. Byt roller och hitta på några nya besvär som patienten har. 

Förresten, vet du vad FPA står för? Förkortningen kommer från ordet 
Folkpensionsanstalten.  
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              Instruktion av gruppträning 

  

Aerobic                  Crossfit 

Det är många fysioterapeuter som instruerar grupper. Det är några som gör det på 
sin ”vanliga” arbetsplats och några gör det som bisyssla på en träningscenter.  

4.1 Leta efter lediga arbetsplatser för gruppträningsinstruktörer på nätet. 
Försök hitta minst tre platsannonser. Sök svar på följande frågor: 

1. Hurdana egenskaper önskas av en gruppträningsinstruktör? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Vad är det som en gruppträningsinstruktör gör? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

På Youtube finns det massor av bra videor där man instruerar i motion på svenska. 
Ett exempel på ett bra videoklipp heter Träna med kroppen som redskap 
(MotivationSE) där rörelser visas och instrueras tydligt.  

Adressen till videoklippet: http://www.youtube.com/watch?v=elbeER32WDc  

4 
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4.2 Gå in på Youtube och titta på videon. På videon kan du hitta många 
användbara ord och fraser. Vad betyder följande ord och uttryck på finska? Du kan 
titta på videon så många gånger som det behövs. 

Riktningar: 

upp/uppåt____________________________  ner/nedåt_______________________________ 

fram/framåt___________________________   åt sidan__________________________________ 

rakt fram/bak___________________________________________________ 

 

Rörelser: 

böja ner på benen/knäna__________________________________________________________ 

lyfta benen/handen________________________________________________________________ 

lägga sig ner på ryggen/magen____________________________________________________  

ben/knäböj____________________________  utfallsteg_________________________________ 

ryggresning____________________________ tricepsdips_______________________________ 

plankan____________________________________ 

 

Allmänna instruktioner: 

kolla ställningen____________________________________________________________ 

spänna åt magen____________________________________________________________ 

genom hela rörelsen________________________________________________________ 

utgångsläget_________________________________________________________________ 

tyngden ligger på det främre benet_______________________________________________________ 

hålla upp hållningen________________________________________________________ 

bakom nacken_______________________________________________________________ 

byta sida______________________________________________________________________ 

med sträckta armar_______________________________________________________ 

nära intill kroppen________________________________________________________ 
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blicken framåt_____________________________________________________________ 

 

Här hittar du några ord och uttryck som kan vara till nytta i ditt blivande yrke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I följande övningar får du öva instruering i motion. Om du behöver några ord och 
fraser som inte har nämnts här, slå upp dem i en ordbok! 

 

Öva individuell instruktion 

Innan du får öva instruering av gruppträning, ge individuell instruktion till en 
kompis. Ge turvis instruktioner så att den andra följer efter (gör som den andra 
säger). 

T.ex. Lyft upp vänstra knät, sträck åt sidan med högra handen/övre extremiteten, rör 

båda vristerna med händerna… Om det är något som den andra inte förstår, försök 
att förklara det på svenska, använd inte finska! 

 

 

kroppens mittlinje  vartalon 
keskilinja 

tyngdöverföring  painonsiirto 

ligga på rygg  maata selällään 
sträcka ut armarna/benen 
ojentaa kädet/jalat 

stå med höftbredds avstånd 

mellan fötterna  seisoa 
lantionlevyisessä haara-
asennossa 

vrida på 

huv(ud)et/överkroppen 
kääntää/kiertää 
päätä/ylävartaloa 

med raka armar/ben  suorin 
käsin/jaloin 

med armarna längs med 

kroppen kädet vartalon vieressä 

händerna om knäna/ på 

höfterna kädet polvilla/lantiolla 
luta sig  nojata 

böja  taivuttaa 

närma  lähentää 

fjärma  loitontaa 

upprepa tio gånger toistaa 
kymmenen kertaa 
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Öva instruering av gruppträning 

Du är det dags att sluta sitta på bänken och instruera gruppträning för dina 
kurskamrater. Välj själv vilken slags gruppträningsform du vill instruera och 
planera den. Vill du instruera t.ex. styrketräning, kan ni använda exempelvis 
pennfodral som tyngder och stavgympa kan göras så att ni bara föreställer er att ni 
har stavar. Som hjälp kan du använda fraser i övning 4. Om du har svårigheter med 
att välja en träningsform, kan du t.ex. gå in på Heiaheia och söka inspiration där. 

 

               Instruktion med fackterminologi 

När fysioterapeuter eller exempelvis en läkare och en fysioterapeut talar med 
varandra, brukar de använda fackterminologi. De säger inte ”böjning i patientens 
vänstra armled var inskränkt” utan ”flexion i patientens vänstra armled var 
inskränkt”.  

Instruera varandra (i par eller i smågrupper) så att ni använder fackterminologi.  

Här ser du ord som säkert ser bekanta ut (de är nästan samma på finska och 
svenska): 

 

 

 

 

 

Finns det några andra viktiga termer? Som ni märker, är det mycket enkelt att 
översätta dem till svenska. 

 

  

6 

flexion  extension  adduktion 

dorsalflexion palmarflexion abduktion 

ventralflexion rotation   lateralflexion 

supination  pronation 
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DEL 5: ATT JOBBA SOM FYSIOTERAPEUT 

 
Behandling av ländryggen Mobilisering av halskotpelaren 

 

             Att söka jobb 

Man måste söka jobb innan man kan jobba som fysioterapeut. Därför får du nu 
söka jobb. På Arbetsförmedlingens webbsidor hittar du arbetsplatsannonser för 
lediga arbetsplatser. 

1.1 Gå in på www.arbetsförmedlingen.se och sök hurdana arbetsplatsannonser 
för sjukgymnaster det finns. Läs igenom åtminstone ett par annonser och välj den 
som intresserar dig mest. 

Läs noggrant hurdana egenskaper och kompetenser det önskas. Vad berättar 
arbetsgivaren om sig själv? Hurdan är arbetsplatsen? 

1.2 Skriv en arbetsansökan. När du skriver din ansökan, tänk på bl.a. följande 
saker: 

• Vad är mina styrkor/svagheter (som person, som sjukgymnast)? 

• Vad är jag speciellt intresserad av i sjukgymnastik? 

• Hurdan medarbetare är jag? 

• Hurdan arbetserfarenhet har jag? Nämn gärna också dina praktikplatser. 

 

 

 

 

1 
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             Vad är det som händer på bilden? 

Berätta med så många ord som möjligt vad som händer i bilderna. Berätta även vad 
ni ser, t. ex. kroppsdelar. 

 

Bild 1.                     Bild 2. 

 <Bild 3        Bild 4>  

 

              Presentera din arbetsplats/skola 

I denna övning får alla turvis berätta om och presentera miljön och olika föremål 
som finns där. Har ni ett klassrum/flera klassrum där det finns redskap som 
behövs i fysioterapiarbete, använd detta/dessa rum. Ni kan delas upp i mindre 
grupper och komma överens om vem som presenterar och vad. Ni kan även tänka 
er att ni är på en arbetsplats och den som presenterar miljön arbetar där som 

2 
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fysioterapeut. Ta själva reda på vad de olika redskapen heter på svenska. När ni 
presenterar dessa föremål, berätta också vad man kan göra med dem. Om det 
kommer upp några obekanta ord i de andras presentationer, skriv upp dessa ord 
och deras betydelse. 

Ett exempel på hur presenteringen kan börja: 

”Hej, jag heter Sara Nilsson och jobbar som fysioterapeut i detta företag. Kom så jag 

ska visa er våra lokaler. Här har vi motionscyklar som vi använder med våra klienter. 

Där kan ni se stora speglar som är till stor hjälp när vi instruerar våra klienter. Det 

här är en behandlingsbänk (hoitopöytä)…”  

 

              Exempel på behandlingar som en sjukgymnast gör 

I denna övning behandlar vi hur sjukgymnastiken kan gå till. Texten är skriven av 
Rindforth Gillgren (2012). 

4.1 Innan du börjar läsa texten, fundera en stund antingen med en kompis eller 
ensam hur du skulle förklara för en patient vad följande metoder innebär: 
stretchning, massage, mobilisering, manipulation och triggerpunkter.  

4.2 Läs texten och skriv följande ord och uttryck på svenska: 

1. hän arvioi liikkumiskykysi_________________________________________________________ 

2. kävelykyky__________________________________________________________________________ 

3. venyttäminen, venytys_____________________________________________________________ 

4. jänne_________________________________________________________________________________ 

5. sidekudos___________________________________________________________________________ 

6. kipeä, arka__________________________________________________________________________ 

7. vähentääkseen jäykkyyttä_________________________________________________________ 

Så går sjukgymnastik till 

Vid det första besöket hos sjukgymnasten får du berätta om dina besvär. Han eller 
hon ställer frågor om du har andra sjukdomar eller om du behandlas med 
läkemedel. Sjukgymnasten undersöker de ställen där du har ont. Han eller hon 
bedömer din rörelseförmåga och styrka i muskulatur och leder eller testar övriga 
funktioner, exempelvis balans eller gångförmåga. 

4 
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Metoder 

Sjukgymnasten arbetar efter olika metoder beroende på vilka besvär du har: 

• Stretchning: Töjning av muskler, stretchning, är en metod för att mjuka 
upp muskler som är stela. 

• Massage: Muskler, senor och bindväv som är spända och ömma blir mjuka 
av masserande rörelser. Det frisätter både hormonet oxytocin, som sänker 
stressnivån och ger en känsla av lugn och ro, och endorfiner som är 
kroppens eget smärtdämpande hormon. 

• Mobilisering: Sjukgymnasten använder ofta metoderna ovan tillsammans 
med så kallad mobilisering. Det innebär att han eller hon töjer leden så 
långt det går, till ytterlägen, för att minska stelhet och öka rörligheten. 

• Manipulation: Med en kombination av metoderna kan sjukgymnasten 
sedan manipulera leder med händerna, det vill säga försiktigt töja ut leden 
ytterligare. Efter behandlingen fungerar leden ofta normalt. 

• Triggerpunkter: Ömma punkter i spända muskler kallas triggerpunkter. 
Sjukgymnasten kan trycka på dem och be dig andas djupa andetag för att få 
dem att mjukna. 

Många sjukgymnaster använder även metoder som 

• akupunktur  

• transkutan elektrisk nervstimulering, TENS 

• neuromuskulär elektrisk stimulering, NMES 

 

Källa: Rindforth Gillgren, M. 2012. Så går sjukgymnastik till. 
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Behandlingar/Sjukgymnastik/ 

 

4.3 Berätta med egna ord vad som berättades om de olika metoderna. Vad 
tycker ni om de nämnda metoderna? 

 

4.4 Läs texten som handlar om töjning av muskler. Texten är utarbetad efter 
Evjenth och Hamberg (1980: 1-2). 

Fyll i luckorna i texten med orden i lådan.  

OBS! I lådan finns det några extra ord som inte ska användas. 

 rörelsemönster minskad rörlighet rörelseutslagen 

degenerativa förändringar ledernas och musklernas                   

för stor rörlighet  normalisera  irritera 
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Töjning av muskler, varför och hur? 

Töjningar har gjorts sedan urminnes tider eftersom man har känt att kroppen 
fungerar bättre efter dem. Felaktig töjning av muskler och andra strukturer kan 
ändå leda till skador med t.ex. 1.__________________________________________ - instabilitet, 
patologisk hypermobilitet - som följd. Om töjningarna görs med stor kraft och med 
lång hävarm kan skador lätt uppstå. Därför krävs det kunskap om de normala 
2._______________________________________ i kroppens olika leder för att töjningarna 
verkligen förbättrar och inte försämrar en funktion. 

När en patient har symtom från rörelseapparaten i form av smärta eller 
rörelseinskränkning, ska sjukgymnasten utföra en noggrann undersökning av 
3.________________________________________________funktion. Om testning visar normal 
ledrörelse men muskelstramhet (eller patologisk muskelspänning) bör man 
provbehandla med töjningar. Ofta får man förvånansvärt snabbt ett bra 
behandlingsresultat. 

En förkortning kan drabba alla strukturer. Hur kan man avslöja en dysfunktion 
p.g.a. förkortade strukturer i rörelseapparaten då? Genom ändrat 
4._______________________________________, förändringar i muskelvolym, töjbarhet och 
rörelseutslag i lederna, framförallt då sättet på vilket rörelsen stoppar när det 
kommer i ytterläget (s.k. endfeel). 

Gränsen för ett normalt rörelseomfång bestäms av följande strukturer: hud, 
muskel, ligament, kapsel, ledyta och intraartikulär struktur. Om ett minskat 
rörelseomfång beror på förkortade eller strama muskler kan behandling med 
muskeltöjning öka, eventuellt 5.__________________________________ det nedsatta 
rörelseomfånget. 

hävarm= vipuvarsi rörelseutslag, rörelseomfång= liikelaajuus 

rörelseinskränkning= liikerajoitus 

 

Källa: Evjenth, O. & Halmberg, J. 1980. Töjning av muskler. Varför och hur?. Del II 

Ryggraden. Malmö: Alfta Rehab Förlag. 

 

4.5 Skriv en uppsats om en behandlingsmetod som används i fysioterapi. Det 
kan vara någon av de metoder som behandlades i texten eller någon annan som du 
är intresserad av. Skriv minst 450 ord. 
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              Kinesiotape 

5.1 Läs igenom artikeln som handlar om kinesiotape. Artikeln har hämtats ur 
Reumatikerförbundets träningsblogg och är skriven av Elin Löfberg (2013).  

5.2 Översätt de överstrukna ställena till finska. 

 

Kinesiotape vid reumatism 

 

 

Ni har säkert sett dem, idrottarna som har färglada 
taperemsor över en led eller muskel. Det är kinesiotape 
som används. Tapens elastiska egenskaper möjliggör att 
leder och muskler kan fortsätta röra sig utan att störa 
blodcirkulationen. Tapen kan sitta flera dagar utan att 
behöva bytas och används både vid klassiska 
idrottsskador eller vid olika smärttillstånd.  

                          

Kinesiotape i ryggslutet  

Jag ställde några frågor om tapen till Catarina Forsberg, specialistsjukgymnast på 
Reumatologen i Falun. 
 
Cattis, kan du förklara kort vad Kinesiotape är? 

Kinesiotape utvecklades i Japan 1979 av kiropraktor Kenzo Kaze. Kinesiotapen är 
designad för att efterlikna hudens egenskaper i form av flexibilitet och tjocklek. 
Tejpen kan sträckas upp till 60 % mer än sin längd. Tejpen förbättrar 
blodcirkulationen och lymfsystemet genom att lyfta muskelfascian och därmed 
lyfta muskeln. Detta gör att vävnadsvätska och blod under huden lättare kan 
transporteras bort vid exempelvis inflammation, ödem eller vid områden med 
smärtproblematik. Kinesiotapen är unik då den rehabiliterar 24 timmar om 
dygnet. Den aktiverar kontinuerligt kroppens egen läkningsprocess. Tejpningen 
ger stöd och balans utan att hindra rörelsefriheten. 

Vid vilka tillstånd/problem använder du Kinesiotape? 

Jag har provat vid akillestendinit, muskulär axelsmärta, tennisarmbåge, knäartros. 
Det jag inte provat än är fötter, skall börja med det tänkte jag.  
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Vilka fördelar tycker du att behandlingsformen har för reumatiker? 

Tejpen ger ett stöd och det tror jag är nytta för reumatiker då lederna troligen är 
förändrade och muskulaturen svag. Det blir varmt under tejpen och det är också en 
fördel då våra patienter ofta har nytta av värme. Enkel snabb behandling. 

 

Kan man som privatperson lära sig att tejpa som "hjälp till självhjälp"? 

Det beror ju på var på kroppen tejpen skall appliceras, men med instruktioner så 
kan patienten säkert sätta på tejpen själv eller att jag kan lära någon anhörig. Det 
finns mycket på nätet att läsa mer om tejpning och även många filmer på Youtube 
med instruktioner. 

Källa: Löfberg, E. 2013. Kinesiotape vid reumatism. 
http://reumatikerforbundetstraningsblogg.blogspot.fi/2013/04/kinesiotape-vid-
reumatism.html 

5.3 Om ni har möjlighet, tejpa varandra med kinesiotejp. Berätta om besvären 
som ni har på svenska och tejpa enligt den. Samtidigt som ni tejpar, berätta vad ni 
gör. 

 

             Artros i knä och höft 

Du känner antagligen till God medicinsk praxis- rekommendationerna  
(http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/hemsida). De är nationella 
behandlingsrekommendationer som är baserade på evidensbaserade 
forskningsresultat. De utarbetas för att kunna användas av läkare, hälso- och 
sjukvårdspersonal och medborgare. 

6.1 Gå in på nätsidor för God medicinsk praxis- rekommendationer 
(http://www.kaypahoito.fi/web/svenska/patienter).  Sök patientversionen av 
rekommendationen för Artrös i knä och höft och läs igenom den. Den innehåller 
mycket bra information ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Sök svar på följande 
frågor: 

1. Hurdan sjukdom är artros?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Vilka symtom har man i artros?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6 



40 
 

3. Hur kan man förebygga artros?___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Hurdan terapeutisk träning och motion är lämplig?____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Hurdana fysikaliska behandlingar kan användas?_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Vad berättas det om läkemedel?__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Hur allmänt är det att lida av artros?_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6.2 Hur lyder följande ord och uttryck på svenska i texten? 

1. nivelsairaus_____________________________________________________________________ 

2. nivelrusto_______________________________________________________________________ 

3. sopiva terapeuttinen 

harjoittelu_______________________________________________________________________ 

4. lihakset, jotka liikuttavat 

niveltä___________________________________________________________________________ 

5. nivelet ovat aamuisin 

jäykät____________________________________________________________________________ 

6. yleiskunto_______________________________________________________________________ 

7. nivelten sopiva kuormitus_____________________________________________________ 

8. parantaa liikkuvuutta__________________________________________________________ 
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6.3 Spela upp patientsituationer: 

• Den ena är fysioterapeut och den andra är en patient som lider av 

artros i knäna och/eller höften (ni får bestämma själva). Hur 

berättar ni om sjukdomen för en patient? 

• Den ena är fysioterapeut som berättar för en överviktig patient hur 

man kan förebygga artros. Berätta även om rekommendationerna 

för hälsofrämjande motion (kommer du ihåg dem?). 

 

6.4 Titta på ett videoklipp som handlar om artros i knäna. Videon hittar du på 
Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=aKHgTeuL9V8). Den heter Varför får 

man artros i knäna? och är gjord av NetdoktorTV. 

 

Varför får man artros i knäna? NetdoktorTV. 

 

 

 

 

6.5 Svara på följande frågor enligt videon (ringa in de rätta alternativen): 

1. Hurdana människor har större risk att få artros?  

överviktiga unga män elitidrottare  gamla 
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2. Vilka faktorer ökar risken för artros? 

dålig muskelkondition för stora muskler brist på vänner 

gamla skador (i menisci eller korsband)  yrke med stor belastning 

rökning  

3. Vad kan man göra åt artros? 

ta medicin banta (om man är överviktig) ligga i sängen 

använda hjälpmedel som stöder leden  gå på en operation 

träna 

4. Vad berättas om brosket (rusto)? 

det behöver belastning och avlastning det gillar att ligga i sängen         

det gillar träning 

5. Hurdan smärta är okej när man tränar? 

man ska inte träna om man har smärta acceptabel smärta 

6. När får man inte träna styrka? 

när leden är svullen när det regnar när leden är röd    

när leden är öm  när leden är hårig när leden är varm 

7. Vad berättas om knäppning (naksahtelu)? 

den kan göra ont  den är obehaglig den är ofarlig      

den förekommer mindre ofta när man är varm och har kommit igång 

8. När ska man börja träna? 

imorgon så tidigt som möjligt när man inte har någon smärta 

9.  Hur ofta ska man träna?                 

tre gånger i veckan det viktigaste är att träning är regelbundet 

en halv timme om dagen nästan varje dag  
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10. Vad berättas om övningarna? 

man ska välja sådana övningar som är lämpliga för en själv              

det är viktigt att även göra sådana övningar som inte känns bra                 

övningarna ska gärna göras dagligen träning ska vara trevligt 

 

En valfri God medicinsk praxis- rekommendation 

7.1 Gå igen in på nätsidor av God medicinsk praxis- rekommendationer och välj 
en rekommendation för patienter som du vill bekanta dig med. 
Rekommendationer som är nyttiga med tanke på fysioterapi är t.ex. 
belastningssjukdomar i hand och underarm, höftledsbrott och ryggmärgsskada. 
När du läser, sök åtminstone följande information i texten: 

• Sjukdom och sjukdomsbild 

• Vad går det att göras åt sjukdomen? 

• På vilket sätt kan fysioterapi lindra sjukdomen? 

• Hurdan fysioterapi kan det ges/övas vid sjukdomen? 

Tänk även på: 

• Hur skulle du bemöta en patient med sjukdomen i fråga? 

• Hur skulle du berätta om sjukdomen för en patient? 
 

7.2 Presentera rekommendationen för en kompis som har bekantat sig med en 
annan rekommendation. Presentera också de nya ord som du har lärt dig. 

 

 

              Föredrag 

Planera ett föredrag där du presenterar ett ämne som på något sätt handlar om 
fysioterapi. Det kan vara t.ex. en sjukdom, ett träningsprogram för människor med 
ett visst besvär, en behandlingsmetod… Det är du som får välja. 

När de andra presenterar sina föredrag, skriv upp ämnen och tre viktiga punkter 
om saker som kom upp i föredraget. Om det dyker upp några nya ord, skriv upp 
även dem. 

7 
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              Ordprov 

Tänk på vilka ord du har lärt dig under kursen. Vilka är speciellt nyttiga med tanke 
på ditt blivande yrke? Välj 15 ord som du tycker är mycket viktiga.  

9.1 Gör ett ordprov på dessa ord för din kompis. Du kan göra ordprovet med 
förklaringar på svenska, ord på svenska som ska översättas till finska eller ord på 
finska som ska översättas till svenska. Du får välja själv. 

 

T.ex. Funktionsförmåga kan frågas på följande sätt: 

toimintakyky 

funktionsförmåga 

det är något som är väldigt viktigt för en människa, fysioterapeuten jobbar för att 

främja människans denna 

 

9.2 Korrigera varandras ordprov. 

 

                   Planera patientsituationer 

 

Spela upp två patientsituationer så att ni förbereder er för dem. Först ska den ena 
fungera som fysioterapeut och den andra som patient/klient, sedan ska ni byta 
roller.  

Kom överens tillsammans hurdana besvär patienten/klienten har. Den som är 
fysioterapeut tar reda på vad som kan göras åt besvären. Båda tänker på olika 
faser av kundbesöket och vad som ska sägas 
(hälsningar, intervju, instruktioner…). 

Den här uppgiften kräver kunskaper om besvären 
och hurdan fysioterapi det kan ges mot besvären. 

 

 

 

                  En fysioterapeut 

9 
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SJÄLVVÄRDERING 

 

Fundera på vad du har lärt dig och hur du själv har jobbat under kursens gång. 

 Är du nöjd med din egen insats? 

 Vad gjorde du speciellt bra? 

 Är det något som du kunde ha gjort bättre? 

 Tror du att du har lärt dig så mycket som har varit möjligt inom ramen för 

denna kurs? 

 Vad var speciellt intressant som du lärde dig? 
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ORDLISTA: De här orden och uttrycken vill jag minnas 
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