
Strategi för att möta framtidens behov och utmaningar i dagens skolverksamhet i Örnsköldsviks 
kommun. 
 
Man kan konstatera att lärare idag får möta en annan verklighet än den man utbildades för. Den 
ökade immigrationen har medfört nya utmaningar i den dagliga verksamheten. Hur kan dagens 
lärare sätta sig in i och förstå de nyanländas situation och bakgrund? På vilket sätt kan lärare sätta 
sig in i de komplicerade förhållanden som råder i de områden som de nyanlända eleverna 
kommer ifrån?  Det finns ofta en komplex historisk bakgrund till konflikter som kan sträcka sig 
många hundra år tillbaka i tiden, det finns geografiska förhållanden att ta hänsyn till, eleverna 
kommer från en helt annan kulturell och religiös kontext och den politiska situationen är något 
som man borde hålla sig ständigt uppdaterad med. Jag skulle vilja påstå att det här är en situation 
som väldigt få lärare är rustade för.  
 
Mitt förslag är att fortbilda lärare i Örnsköldsviks kommun för att kunna möta dagens och 
framtidens behov. Förslaget går konkret ut på att under en treårsperiod utbilda 50 lärare i 
gymnasieskolan och grundskolan. Att låta lärare praktiskt få uppleva hur det är att undervisa och 
gå i en skola i ett utvecklingsland och på så sätt få insikt i vilken utbildningsbakgrund som de 
nyanlända kommer ifrån kommer vara en jobbig men nödvändig erfarenhet. Detta kan 
genomföras genom att låta lärare auskultera en dag för att sedan få hålla i egen undervisning 
under tre dagar.  Detta ska kompletteras intervjuer med lärare, skolledare och elever och att dela 
ett helt dygn med en familj. Att dela andras vardag under ett dygn ger konkret förståelse för 
andra levnadsvillkor en de egna. Det är också av vikt att besöka fler skolenheter i andra 
socioekonomiska skikt av samhället för att få en mer nyanserad bild av skolsystemet i 
besöksområdet. Förutom de ovan nämnda aktiviteterna finns andra intressanta organisationer att 
göra studiebesök hos för att få inblick i kvinnors situation, vidskepelse och traditionell läkekonst, 
de funktionsnedsattas situation, gatubarnens situation, mänskliga rättigheter, drog- och 
alkoholrelaterade frågor, hur det är att leva hiv och aids och en organisation som försöker bevara 
traditionell kultur i ett modernt samhälle. Dagarna fylls med aktiviteter och kvällarna måste 
användas till samtal om och bearbetning av det upplevda. Mat och logi kommer medvetet att vara 
av det enklare slaget. Det är också viktigt att få sätta sig in i religionens betydelse för människor 
utanför den sekulariserade världen. Erfarenheter av få befinna sig i en främmande religiös 
kontext är viktig för att förstå hur stor roll religionen spelar för många människor i deras dagliga 
liv. Det är viktigt att utmana sina fördomar och rädslor inför det som känns främmande. 
Förhoppningen är att de 50 lärare som genomgår de här internationella fältstudierna kommer att 
sprida sina erfarenheter i de skolor där de är verksamma och att detta kommer att bli till stor 
nytta för verksamheten. 
 
Det är viktigt att förbereda sig inför en sådan här resa. Detta kommer att ske genom fem 
kvällsträffar där man tillsammans utformar projektet, lyssnar på föreläsningar och läser på om 
olika ämnen som har med besöksområdet att göra. Ämnen som historia, religion, geografi och 
politik kommer att behandlas och det är viktigt att ha som bakgrund för att ge djupare förståelse 
för det man upplever på plats. Det finns även film som är bra att se tillsammans och diskutera. 
Ett kompendium med utvalda texter (skönlitteratur) kommer att läsas för att sedan behandlas i 
seminarieform under resan. Tanken med att fördjupa sig om ett specifikt område är att det kan 
fungera som ett typexempel. Det besökta området ska vara av allmängiltig och allmänsklig 
karaktär och ge förståelse för hur en stor del av världens befolkning lever idag. Det är självklart 
att man inte kan få med alla aspekter genom att fördjupa sig i ett område men fattigdom ser 
ganska likartad ut oavsett om man besöker Sydamerika, Afrika eller Asien. Rikedom är betydligt 
mer mångfacetterad än fattigdom. Fattigdomen går att studera för den syns överallt medan 
rikedom döljer sig bakom höga murar.  
 



Förslag på program för internationella fältstudier för lärare, Tanzania hösten 2015: 
 
Träff 1 
Juni innan sommarlovet. Träff med den första gruppen lärare (15-17 stycken/ grupp)  
Föreläsning nr 1. Introduktion. Genomgång av program och diskussion om utformning av 
projektet. Distribuering av studiematerial. Nätbaserad grupp bildas där uppgifter till nästa träff 
diskuteras. Det mest av kontakterna kommer att vara nätbaserade.  
 
Träff 2 
Slutet av augusti. Föreläsning nr 2. Swahilikurs. Området vi kommer att besöka är på landsbygden 
så det är väldigt användbart att förstå några ord på swahili. Fortsatt diskussion om upplägget av 
projektet. Indelning i grupper där man bestämmer vilka kollegor man ska samarbeta med. 
Genomgång av praktiska detaljer som visum, packning, säkerhet, försäkringar och vaccinationer. 
Uppgift att diskutera på nätet till nästa träff. 
 
Träff 3 
Andra veckan i september. Föreläsning nr 3. Historisk bakgrund och den politiska situationen i dagens 
Östafrika. Uppgift att diskutera på nätet till nästa träff. 
 
Träff 4 
Slutet av september. Föreläsning nr 4. Religionens betydelse i Tanzania med fokus på Islam. 
Uppgift att diskutera på nätet till nästa träff. 
 
Träff 5 
Början av oktober. Sista praktiska tips inför resan. Packning. Material att ta med sig m.m. 
 
 
Lördag 17/10 Avfärd Örnsköldsvik – Arlanda (tåg) 
Flyg Arlanda – Kilimanjaro Airport  
 
Söndag 18/10 Transport från Kilimanjaro Airport till Arusha (i norra Tanzania). Inkvartering. 
Middag och planeringsmöte på kvällen. (Via Via) 
 
Måndag 19/10 Varje lärare följer med och auskulterar med en afrikansk kollega under en dag. 
Intervjuer med elever och lärare. Planering inför kommande dagar. Studiebesök på kvällen 
(Khans bbq) 
 
Tisdag 20/10 Undervisning (tolkar kommer att finnas tillgängliga), Studiebesök på kvällen. 
Planering och utvärdering av dagen. (Ethiopian) 
  
Onsdag 21/10 Undervisningsdag. Sova över hos en familj och dela deras vardag.  
 
Torsdag 22/10 Avslutning på skolorna. Studiebesök på kvällen (Shanga Shanga) 
 
Fredag 23/10 Naturdag Great Rift Valley, Besök hos en grupp masajkvinnor.  
 
lördag 24/10 Besök i området runt Kilimanjaro. Chaggafolket. 
 
måndag 25/10 Transport Moshi – Dar es Salaam 
 
tisdag 26/10 Stadstur Dar es Salaam, Färja till Stonetown, Zanzibar,  



onsdag 27/10 Stadstur Stonetown, slaveriet, Islam, Transport till norra delen av ön 
 
torsdag 28/10 – fredag 29/10 Utvärdering och Seminarium. studiebesök med fokus på Islam, 
koranskolor, lokal moské,  
 
lördag 30/10 hemresa 
 
söndag 31/10 ankomst 
 
 
 
 

 


