Studerande från fler än 20 olika
kulturer i klassrummet på
Novia

ANITA WIKBERG

Serie RS: Reseskildring

Anita Wikberg, Yrkeshögskolan Novia
Studerande från fler än 20 olika kulturer i klassrummet på Novia
Utgivare: Yrkeshögskolan Novia, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa, Finland © Yrkeshögskolan Novia och
Anita Wikberg
Novia Publikation och produktion, serie RS: Reseskildring, 1/2021
ISBN 978-952-7048-70-2 (Online)
ISSN 2670-028X
CC BY 4.0

Studerande från fler än 20 olika kulturer i
klassrummet på Novia
I maj 2019 hade vi två lärare och tio studerande på utbyte från Eastern Carolina University i North
Carolina i USA. Utbytet initierades av Maj-Helen Nyback på Yrkeshögskolan Novia redan tidigare.
Lärarutbyte har förekommit redan under flera år men det här var andra gången vi hade
studerandeutbyte. Utbytesstuderandena och lärarna deltog i en kurs som hette Cultural Diversity in
Health and Illness dvs. Kulturell mångfald i hälsa och sjukdom, som är en kurs för Novias
engelskspråkiga sjukskötarstuderande. I kursen deltog 33 studerande från många olika kulturer.
Studerande i den engelskspråkiga sjukskötarklassen kom från Estland, Etiopien, Finland, Iran, Japan,
Litauen, Libanon, Nepal, Nigeria, Kenya, Rumänien, Ryssland, Sydkorea, Tanzania, Taiwan, USA och
Vietnam. Dessutom har en del av dem bott eller vuxit upp i andra länder såsom Italien och
Filippinerna. Bland de amerikanska utbytesstuderandena fanns det också studerande, som kom från
andra länder eller kulturer såsom Chile, Liberia och från en amerikansk indiankultur.
I kursen hölls föreläsningar om vård av patienter från olika kulturer och hälsa hos patienter med annan
kulturell bakgrund. Denna gång koncentrerade vi oss på hälsa hos barnafödande invandrarkvinnor
och global hälsa, kvinnlig omskärelse och hedersrelaterat våld och vi diskuterade även rasism och
ojämlikhet. Vi talade om tropiska sjukdomar och studerande gjorde posters som de presenterade i
klassen. Vi gick också igenom olika teorier och modeller som används inom transkulturell vård och
diskussionerna blev livliga då studerande jämförde sina traditioner med varandra. Kursen
utvärderades genom flera seminarier i mindre grupper där studerande skulle diskutera om olika
teman utgående ifrån litteratur de läst.
Kursen hade också intressanta gästföreläsare. Lotta Carlsson från Centret för psykotraumatologi i
Helsingfors berättade om arbetet med att rehabilitera offer som överlevt tortyr. Peter Råstu, som har
utbildning inom IT-branschen, berättade om hur det var att åka ut med Röda Korset och sätta upp en
klinik. Han hade varit till Nepal strax efter jordbävningen 2015 och var ansvarig för att ordna och
upprätthålla kommunikationen till omvärlden från kliniken på landsbygden i bergen. Melissa Beck
från USA höll en lektion som var en tidsresa bakåt i tiden där vi fick träffa Florence Nightingale. Cheryl
Elhammoumi från USA ledde en diskussion om sexualitet och sexuella minoriteter och våra fördomar
om detta.
Både de engelskspråkiga studerandena och de amerikanska utbytesstuderandena utvärderade
kursen och tyckte om de flesta föreläsningarna och tyckte att det var ny kunskap för dem, som de
skulle ha nytta av i sitt kommande arbete som sjukskötare. De önskade att de haft ännu mer tid att
diskutera och umgås med varandra.
Studerandena gjorde också en utflykt till Björköby världsnaturarv och ett besök hemma hos en lärare.
De tyckte om naturupplevelsen och att få besöka ett traditionellt hem. Förutom kursen deltog de
också på en återupplivningsvecka som hålls varje år i maj och besökte ett högstadium.
I år planerade vi att fortsätta utbytet med samma universitet, men pga. coronasituationen blev det
inhiberat. Den engelskspråkiga sjukskötarutbildningen på Yh Novia inledde verksamheten på
1990-talet och tjugo studerande antas per år.
Texten är skriven av Anita Wikberg, som var ansvarig lärare för kursen. Fotografierna är tagna av Anita
Wikberg och alla gav skriftligt lov till att deras foto får användas. Alla studerande är inte med på
bilden.

Lärarna på bilden är från vänster till höger Melissa Beck, Anita Wikberg och Cheryl Elhammoumi
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