
Några röster från lärarsidan 
TANKAR SAMMANKITADR AV ANN1CK SRSGRRN 

DAGENS SKO1A I MANGKUCEURELLA områden, liksom morgondagens 
skola över hela landet, måste möta helt annorlunda krav än gånlagens skola. vad 
betyder dct för lärarna och lärarmilen? 

Här nedan följer några -  tankar kring föråndringsfrågor som en liten grupp 

Iårare diskutcrat sig fram till. Dessa Iårare, Siv Asamoj, Birgitta Ehlin, Helena 

Frisell. Helena Gullmarsson, Inger Nordheden, Irene Rönnherg och Lennart 

Rönnberg, har på olika sått deltagit i projektet Språk & miljö. De har arbetat med 
eget pedagogiskt utvecklingsarbete i klassen, de hari olika törmer skrivit om sina 

erfarenheter, de har prescntcrat sina projekt vid seminarier och fungerat som le-

dam för workshops. De tankar som här presenteras utgör en del av uppföljningen 

ti11 konferensen "Language and Environment", som ågde rum på Fittja gård, den 

17-19 juni 1996. 

• 

Hur bör vi som lärare förbereda oss för de nödvändiga förändringurna? 
Vilka medel har vi tillgångliga? Hur kan vi ta wat på dem? 

Om vi wrkligen vill förändra vårt sätt att tänka och handla 
måste W gå igenom tre steg: 

Första steget - Tänka vidare "Jag vel att jag har rätt", men ... 

Andra steget - Söka olika perspektiv. 

likedje steget - Ta ställning. Då händer något. 
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Första steget: 
Tänka vidare "Jag vet att jag har rätt", men ... 

Som unga lärarkandidater lärde vi oss vad som år rätt och fel. Senare, ensamma i 

klassrummet. har vi undervisat med stöd i tanken: "Jag vet att jag har rätt". Men 

med åren och med filrändringarna i elevernas ursprung började ett tvivel smyga 

sig in. Idag är det inte bara tvivel. Vi vet att den utbildning vi ger inte fungerar för 

alla de elever som den svenska skolan ska undervisa och som den faktiskt har ett 

ansvar för. En allt större grupp elever med utländsk hakgrund misslyckas i sko-

lan. För att nå skolans mål: ainigheten att begripa och ta stöltning till sin am-
vörld ocis röttigheien att könna lust till fortsatt lärande, måste mctoder, arhetssätt 

och innehåll tänkas om. Vi har inget val om vi inte vill lämna cn stor andel av 

eleverna utanför. 

Vem i skolan tar steget till en sådan omprovning? Trygghet i skolmiljön är 

förmodligen cn förutsättning. Den begynnande tvekan om dcn rätta vägen måste 

ventlleras bland kollegor. Gemensamma diskussioner - i arbetslag eller på annat 

sätt kan vara ett sätt att tydligare sc variationerna 1 elevernas behov och resurser 

och även att börja inse att skolan, att hela situationen kan ses ur olika perspektiv. 

Andra steget: 
Söka olika perspektiv 

För att inöta den andre och dct annorlunda måste man först lära känna sig själv. 

Det gäller att åstadkomma en attitydförändring, vilket innebär en lång process. 

Genom samstämmig skolforskning vet vi idag att enstaka studiedagar i ett ämne 

knappast ger några effekter på verksamhetens utveckling. 1 bästa fitll ger dagen 

något till den som redan år på väg. kan en föredragshållare vara "den spark i 

baken" som en lärate behöver för att ändra något i sin undervisning. Men i 

många andra fall riskerar enstaka studiedagar att få lärare att tm att de har hört 

allt, och att ingcnting ändå förändras. Samma hekräftelsc ger ju också mycket av 

vardagen i skolan. Det är reflektion. nya teorier och idter samt prövande som 

måste till,  och detta I en Ständig kretsgång för att vi Itirare ska kunna och orka ut-

vecklas. 

Ifrågasäuandet av dct vål inarbetade och det välkända måste börja i klassrum-

met. Ingen förfindrar Nitt tänkande utan att ha en påtaglig anledning till det. Sedan 

gäller det att bryta jantelagen, all våga ställa frågor till kolleger och sätta igång en 

diskussion. Vidare: samla Information, läsa, gå på kurs, fundera över tcoretiska 

modeller, pröva sig fram, gå vidare i sina frågor. ordna studiecirklar i skolan, ta 

upp en bok och diskutera den med kollegor i relation till klassrummets verklighet 
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och så vidare. Men igen, man måste vara trygg för att våga möta förändringen 

och det år skolmiljön som måste erbjuda denna trygghet. 

Att börja se sin verklighet ur ett nytt perspektiv betyder ofta au ens problcm 

inte längre uppfituas som ett problem. Däremot kan andra typer av pmblem kont-

ma fram och visa sig vara långt våsentligare att lösa. 

För att undervisa elever med ursprung i alla ollka delar av vårlden måste vi 

lära oss att hemöta det annorlunda. Någon gång måste vi, var och en av Oss, ut-

sätta oss för vad det är att vara cusam bland främmande, uppleva främlingskap 

och dc andras blindhet för vår egen person, inte av fientlighet utan av okunskap. 

Vi kan aldrig lära oss om alla andra kulturer, men vi kan lära oss om hur vår egen 

kultur kan väcka förvåning och kanske misstolkas. Vi måste tråna upp beredska-

pen au se att det finns olika tankesått i olika kulturer och att vårt sätt att lösa livels 

problem, eller all definiera det goda livet, intc är det enda möjliga eller rätta. 

Tredje steget: 
Ta ställning - då händer något 

För att åstadskomma förändring måste man ta ställning, säger pcdagogen lim 

Cummins. Kunskap och refiektion räcker inte. Sum låtare på lältet har vi kommit 

fmm till ett antal synpunkter som vi försöker applicera i Vår undervisning i klass-

rununet eller i kompetensutvecklingssammanhang. 

Det år det som händer i intemktionen mellan lärare och elever som bestäm-

mer harnens framgång eller misslyckande. Lärares förväntningar på harnet har en 

avgörande betydelsc. Här påpekar utbildningsantmpolog John Ogbu hur rclatio-

ncr mellan minoriteter och majoritet avspeglar sig i harnens skolgång. 

Framför allt ska läraren bekräfta barnet. Barnet ska känna sig respekterat i 

sitt språk och sin kultur. Läraren måste hitta fram till barnets tänkande och erfa-

renheter. Alla barn vill lära sigl Det år skolans och samhällets fel om dc leds att 

känna motsatsen. Tvåspråkighet är en resurs. Det år undervisningsmetoderna och 

innehållet i undervisningen som måste diskuteras och bearbetas. 

Alltför myeket tid har spillts på att försöka kompensera minoritetsbarnen för 

deras bristande språkkunskaper i stället för att motivera dem till inlärning genom 

att varje barn blir sett och lyssnat på. 

De här premissenia är inte på något sätt nya. Snarare år det så att de utgör 

grogrunden för allt gott låtande för våra vanliga "svenska" elever. Men vi såg 

ännu tydligare efler seminariet "Language and Envimnment" att om barn med 

annorlunda förutsättningar än vad skolan traditionellt varit rustad att möta, inte 

skt dömas till marginalitet så blir en undervisning av detta slag helt avgötande. 

Il 



Undervisningsinnehållet måste utgå från elevernas värld. Endast motiverade elev-

er Iår sig språket. Varför inte våga ta upp deras vardag, bakgrund; släkthistoria? 

Vi måste också våga heröra frågor om rådsla och framlingsfientlighet. Dessa äm-

nen väcker engagemang och därför aktivt deltagande. Når harn känner sig he-

kräftade och trygga blir det lättare för dem att till exempel ta till sig svensk sam-

hållskunskap och det svenska sättet att förhålla sig till naturen. 

Forskarna kan förklara, men hara lårare kan förändra praktiken. Det år bra att 

lärare och forskare går vägen tillsammans. Vid korsvägen väljer lararen riktning. 

Då hånder någn. 
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