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Inledn

Som framgår av rubriken är mln avsikt att granska vissa sam

band mellan utbildning, samhälle och utveckling. Ämnet är

förvisso omfattande och det behöver inte påpekas att det är

omöjligt att göra ämnet rättvisa i en kortfattad framställ

ning. Om vi vill omvandla våra utbildningssystem så att de

på ett bättre sätt kan gagna samhället, kan vi dock inte

underlåta att grundligt granska våra samhälleliga mål och

syftet med utbildningssystemen. Under mina flyktiga och

brådskande studier av litteraturen om utbildning i u-länder

fann jag till min stora f6rvåning att man visserligen på

ett nästan klicheartat sätt talar om utbildningens kris och

nödvändigheten av att integrera utbildningen i de sociala och

ekonomiska systemen i dessa länder, men att man l själva

verket gjort anmärkningsvärt små försök att systematiskt

tänka igenom vilka konsekvenser sådana uttalanden har för

vårt utbildningssystem. Ett lysande undantag från detta för

hållande är naturligtvis president Nyereres korta skrift

"Utbildning till självhjälpli. x ) Jag tror därför att det

krävs fortlöpande arbete på att l konkreta termer klargöra

hur våra utbildningssystem påverkas av behovet av att göra

dem effektivare som instrument för ekonomisk och social

utveckling.

Jag skall inledningsvis i korthet granska dagens utbildnings

kris och dess karaktär och orsaker. Därefter skall jag under

söka vilka funktioner utbildningen har, eller borde ha, i ett

samhälle. Slutligen skall jag med några ord beröra de för

ändringar i våra utbildningssystem som krävs för att dessa

funktioner skall kunna fullgöras på ett effektivt sätt mot

bakgrund av behoven och målsättningarna i de afrikanska

samhällena och ekonomierna.

Få personer torde förneka att vi befinner oss l en djup

utbildningskris. Denna kris är inte begränsad till ÖS ika

eller ens till Afrika. kommer till hela

x) i Jul K.
Uppsala: Nord ka
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världen, i rika länder såväl som fattiga, i kapitalistiska

länder såväl som socialistiska. Orsakerna till denna kris

och de uttryck som den tar sig är olika i olika delar av

världen, men gemensamt är att utbildningssystemet inte har

förmått anpassa sig till de snabba förändringar som skett i

de sociala förhållandena och de ekonomiska målen och vill

koren. Vad beträffar u-länderna, och framför allt Afrika, är

elementen i denna kris välbekanta och kan i korthet återges

här. Först och främst finns en enorm klyfta mellan befolk

ningens önskan att få utbildning och samhällets begränsade

förmåga att tillgodose detta krav. Denna bristande förmåga

kan i sin tur ledas tillbaka på de knappa ekonomiska

resurserna och de motstridiga intressen som kräver del l

dessa resurser. Men om problemet endast vore en fråga om

ekonomiska resurser skulle det inte vara omöjligt att inom

en rimlig tid finna lösningar, förutsatt att man gjorde

tillräckliga insatser såväl nationellt som internationellt,

Det som har föranlett det största bekymret i vårt utbild

ningssystem hänger samman med den form av utbildning som

förmedlas och utbildningens överensstämmelse med sociala

värderingar och ekonomiska krav. Det råder idag stor enighet

om att vårt utbildningssystem i stor utsträckning saknar

relevans för huvuddelen av de skolelever som inte kommer

särskilt högt på utbildnings stegen och som inte kan göra

en produktiv insats i den moderna sektorn av ekonomin.

Inte nog med att utbildningen e ger dem förutsättningar

att leva det liv som de oundgängligen måste leva - utbild

ningen ökar dessutom de sociala och ekonomiska problemen

genom att förmedla felaktiga attityder och värderingar och

väcka falska förhoppningar, T.o,m. lilla grupp som når

upp till mellan- eller högstadiet i utbildnings pyramiden

har ganska be ad ta av sina skolkuns för s

v i en dynamisk ekonomi. Huvudvikten läggs vid Vlssa

traditionella som kanske var lämpl en viss

tidpunkt l vissa , men som endast i ad uts

nlng till behoven i Afr . I underv iken

er man s stor uts

mer ett

l

är

som v

en

l

elevens

att hamra

men s er

ut
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lektuella kapacitet. Kort sagt, systemet förmår inte utveckla

förmåga till självständigt tänkande.

Dessa anmärkningar utgör en välbekant ~ om också en smula

överdriven och förenklad - anklagelse mot vårt nuvarande

utbildningssystem. Är då beskrivningen korrekt? Som jag senare

kommer att visa, finns det visserligen mycket som är sant i

denna kritik, men jag kan dock inte underlåta att anse att

det finns en olycklig och vida spridd benägenhet - som även

Jag lider av - att lägga skulden för alla samhällets avig

sidor på de stackars skolorna. Det är alltför lätt att påstå

att alla våra sociala och ekonomiska problem skulle försvinna

som genom ett trollslag om vi på något sätt kunde få ett

perfekt utbildningssystem. Och Jag kan tillägga att olika

personers föreställning om hur ett perfekt utbildningssystem

skall se ut ofta är mycket olika. Jag skall inte angripa

detta förhållande, men Vl måste ständigt vara på vår vakt

mot vår benägenhet att ge utbildningssystem och skolfolk

ansvaret för det som i själva verket är misslyckanden som

kan läggas hela samhället till last; man kan ha misslyckats

med att genom lämpli tadkomma en snabb ekonomisk

utveCkling, ledarna kan ha misslyckats att leva upp till de

höga ideal som de bekänner sig till, eller man kan ha ett

felaktigt system av framtidsutsikter och stimulanseffekter

som utbildningsfolket inte har något inflytande på.

För det andra bör man komma ihåg att utbildningskrisen är

en del aven mer omfattande kris som drabbat hela den tredje

världen. I ett annat sammanhang har jag sagt att denna kris

beror på att institutioner och strukturer som importerats

utifrån inte lämpar sig för oss. Den moderna världen sådan

vi känner den är till stor del en skapelse av de länder som

idag är högt industrialiserade. Element från denna värld har

överförts till u-länderna, som har en helt annan social och

ekonomisk verklighet ett förhållande som i s tur har Sln

grund i en rad olika processer, bland vilka kolon sm och

lism är de storiskt sett viktigaste. Det därför

e att a att denna upphov till

bara ett exempel

ligger

och strukturer

utbildn system är

system. Samma kriss

titutom många

s

en rad



- det må gälla statsskick, förvaltning, lagstiftning eller

fackföreningar. Och det finns en lika utbredd kritik och

skepsis mot dessa institutioner som det finns mot våra veder

tagna utbildningssystem. När vi sålunda kritiserar våra

utbildningssystem och försöker omforma dem så att de på ett

bättre sätt svarar mot våra behov bör vi inte glömma bort att

detta bara är en del, låt vara en viktig del, aven allom

fattande och ständigt pågående strävan att anpassa alla våra

importerade institutioner och strukturer till våra egna för

hållanden och villkor.

Utbi en

Om vi så skall anpassa vårt utbildningssystem till våra

förhållanden är det viktigt att vi ställer den grundläggande

frågan: vilka funktioner har utbildningen och hur kan dessa

anpassas till behoven i våra samhällen och ekonomier? De

grundläggande målen för utbildningen i varje samhälle kan

förenklat sammanfattas i följande huvudpunkter:

l. Att bevara och föra vidare en kultur.

2 • Att inpränta lämpliga värderingar och attityder.

3. Att bibringa kunskaper.

4. Att befrämja förmåga till nytänkande, kreativitet

och förmåga till kritiskt tänkande.

Låt oss nu granska samhällets behov inom vart och ett av

dessa områden och se i vilken utsträckning vårt utbildnings

system kan tillgodose behoven. De två första funktionerna

har ett nära samband sinsemellan och kan behandlas till-

sammans.

Utbildn l t~lr och värder

I varje samhälle är en av utbildn viktigaste funktioner

att skapa ett samhällsmedvetande hos befolkningen, d.v.s. att

den nya generationen delaktig av landets kultur och

värder . I denna process deltar en rad 01 titut

på olika nivåer, men överallt spelar utbildningen en central

roll. Utbi ns uppg att skapa samhällsmedvetenhet är

särs lt 19 l stater som arbetar att s

nat Il enhet, i strid mot en tendenser i spl



5

riktning,

När vi betraktar denna funktion hos utbildningen under

kolonialtiden kan man inte undgå att dra slutsatsen att

utbildningen bidrog till att fjärma ungdomarna från den

traditionella kulturen och ofta bibringade dem attityder

och värderingar som visade sig strida mot de nationella

intressena. För att börja med kulturen bidrog skolorna till

att i värsta fall skapa ett förakt mot den traditionella

kulturen eller, i bästa fall, göra folk likgiltiga för den.

Även under självständighetstiden har skolans kulturella

funktion i hög grad försummats. på vilket sätt kan då

skolan göra en positiv insats för att bevara och sprida en

nationell kultur? För det första bör man i skolorna i högre

grad än hittills lägga tonvikt vid traditionella former av

musik, dans och folkdiktning. Detta förutsätter inte att man

nödvändigtvis måste avsätta särskild lektionstid för sådan

verksamhet. Dessa former av nationell kultur bör hellre

utövas som en del av den normala samvaron på skolan.

Detta skulle bara bidra till att berika skollivet utan

torde också leda till större förståelse och respekt för de

olika stammarnas och rasernas kulturella arv. Institutioner

på det nationella planet som sysslar med olika former av

kulturell verksarnhet, t. ex. nationalteatern, och forsknings

organ, t.ex. Institute for African Studies vid universitetet

i NairObi, spelar en särskilt viktig roll för att öka med

vetenheten om och intresset för det traditionella kulturella

arvet i landets skolor.

Den andra funktionen hos utbildningen, den att förmedla

lämpliga värderingar och attityder, har inte heller i mitt

tycke ägnats den uppmärksamhet som den förtjänar. Problemet

kompliceras av svårigheten att def iera de värderingar och

att som utbildn sinstitutionerna i ett visst land

bör bibringa. Länder som har en t ideologi, som t

s landets soc la, litiska och ekonomiska mål, har

lstisk

som bör

. I ett land som

lem när de skall d

l den

Tanzan ,som har en klart

och s er ~~ö~~co, är det 8Kolans
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gift att se till att den uppvMxande generationen bringas att

omfatta de socialistiska vMrderingarna om samarbete, jMm

likhet och sjMlvhjMlp. Men i lMnder som saknar en förhMrskande

ideologi ar det inte alltid så uppenbart vilka vMrderingar

och attityder utbildningen skall bibringa. Men inte ens i

sådana fall borde det vara sMrskilt svårt att uppnå enighet

kring vissa vMrderingar som kan bidra till att lösa några av

de mest angelMgna sociala och politiska problemen, Så t.ex,

utsMtts de politiska systemen i de flesta afrikanska stater

för svåra påfrestningar som bottnar i fruktan för stammot·

sMttningar, verkliga eller inbillade, i misstro mellan olika

stammap som bop tillsanunans, och i en osMkerhet orsakad av

fruktan för tI'akasseI'ier. Likaså blir beskyllningar för

korruption allt vanligare i ett allt störI'e antal stater. I

Kenya har detta problem I'edan lett till att man har tillsatt

en undersökningskommission för att granska de problem som

hänger samman med stamrivalitet, nepotism och korruption.

Man kan rMkna upp en Id problem som har skapat allmMnt

bekymmer och som måste as om man vill uppnå en varaktig

stabilitet och allmMn uppslutn kring landets utveckling.

Det borde vara en av utbildn vikt te uppg att

bibringa ungdomarna vMrder som kan medverka till att

lösa dessa problem. Jag vill ingalunda hävda att utbildning

ensam kan lösa problemen Men under förutsMttning att landets

ledare gör beslutsamma och ärligt menade insatser för att

motarbeta nepotism och diskriminering i landets privata och

offentliga liv, kan utbildningssystemet på lång sikt göra

ovMrderliga insatser när det gäller att bibringa den upp-

vMxande generationen sådana vMsentl vMrden som tolerans,

hederskänsla, hederlighet och omutlighet och dem att ta

avstånd från stampival et, rasism o.dyl. Om den uppväxande

uppfostras till en stark tro på dessa vMrden,generat

kommer det

hela landet,

att dröja e dessa genomsyrar

att det f en nat Il lutn

som sko bi som

en ideol isk f av

ansluter s iII eller

av iska och soc la lem

b

ant

om Vl

kr vissa
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återstår ändå det svåra problemet hur dessa element kan

införlivas i skolans undervisning. T.o.m. i länder som

Tanzania, som har kommit mycket långt när det gäller att

formulera en ideologi som skall spridas i hela landet,

kämpar man med stora svårigheter när man skall utarbeta

verksamma metoder för att få ut denna ideologi till millioner

skolelever utspridda över hela landet. Detta är ett annat

område som kräver nya insatser från myndigheter och skolfolk

i Afrika. Om man skall angripa problemet genom att omarbeta

kursplanerna i samhällskunskap eller om man skall använda

någon annan metod är jag inte kompetent att avgöra. Vad som

krävs är systematisk forskning för att finna de mest effek

tiva metoderna för att bibringa skolelever i hela landet de

sociala värderingar som är önskvärda.

Utbildning och kunskapsförmedling

Den tredje funktionen hos utbildningen l varje samhälle är

att bibringa landets ungdom kunskaper som gör dem i stånd att

göra en produktiv insats i landets ekonomi. Denna sida av

utbildningen är av grundläggande betydelse i u-länderna, som

arbetar med den väldiga uppgiften att mobilisera la resurser

för att åstadkomma ökade soc la och ekonomiska framsteg.

Samtid erkänner man allmänt att det framför allt är på

detta område som utbildningssystemet inte har förmått svara

mot behoven i landet. Det är också på detta område som de

mest långtgående kraven på omformning av utbildningssystemet

har rests. Samtidigt är det just på detta område som vi ställs

inför de mest svårlösta och komplicerade problemen.

att

ion

om

en

I såväl industriländer som u-länder har skolorna av trad

nöjt sig med att förmedla grundläggande kunskaper, såsom

läsning, skrivning och räkning, samt ge viss orienter

naturvetenskap, samhällskunskap och l Uppg

förmedla de specialkunskaper som krävs för att ut

mängd suppgifter i en har överlåt

t , yrkesskolor och ikutbi~,",",~",h

länderna har man l

sa

är helt

lt att förmedla
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föråldrad, eftersom skolorna verkar under helt annorlunda

förhållanden. Mer konkret har man hävdat att det, med hänsyn

till de mycket knappa resurserna, de höga utbildningskostna

derna, den stora obalansen mellan tillgång och efterfrågan

på utbildad arbetskraft och ekonomins oförmåga att skapa

produktiva arbetstillfällen för dem som lämnar skolan och

som blir ett utbildat proletariat och en politisk oroshärd,

finns behov aven genomgripande omprövning av skolans struktur

och funktioner. Men när man frågar efter konkreta förslag

till att åstadkomma den önskade omformningen, får man mycket

få svar. De flesta förslagen säger inte mer än att det

behövs ett större inslag av praktiska kunskaper i skolan.

Förhållandevis få personer har gjort sig mödan att tänka

1genom alla konsekvenser aven fullständig förnyelse av

skolan - läroplaner, undervisningsmetoder, kunskapskontroll

och skolstruktur. De fåtaliga försök som i olika länder har

gjorts med praktisk yrkesutbildning har inte varit särskilt

framgångsrika. Jag gör förvisso inte anspråk på att s

lnne med tillräckliga kunskaper för att ta itu med en så

svår och invecklad fråga som denna. Inte heller är detta ett

lämpl tillfälle för att ta upp en detaljdiskussion om

denna . Jag vill ändå göra en del spridda iakttagelser

rörande problemet med kunskapsförmedling i

Först vill jag framhålla att det som jag har kal

läggande kunskaper i läsning, skrivning och räkning samt ss

orientering i naturkunskap och samhällskunskap måste ingå som

en nödvändig del i utbildningen för alla som börjar skolan.

Dessa kunskaper är inte bara en förutsättning för fortsatta

högre studier, de behövs också för varje produktiv insats

vare sig den görs inom den moderna eller den s.k. traditio

nella sektorn. Och det krävs ett visst mått av tid som ound-

gängligen måste anslås till av dessa baskunskaper.

Jag menar därför att undervisningen l låg ieskolan måste

inriktas på denna . Det är ju också just denna

som tadieutbildn n avses Ila. vara l

Vl

stora krav

isk utbi~uH~"'h

s lor.

l

av

s

l

eller annan

nns det, som J

att

l
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Om nu grundutbildningen inte kan ge eleverna kunskaper som

gör dem lämpade för en produktiv insats, och om nu det stora

flertalet av dem som genomgått grundutbildning åtminstone

under det närmaste årtiondet är hänvisade till att avsluta

sina studier på denna nivå - på vilket sätt kan då samhället

sörja för dessa ungdomar? Vår erfarenhet av utvecklings

mönster och utvecklingstakt i våra ekonomier säger oss att

det är uppenbart att det stora flertalet av dem som genom~

gått grundutbildning måste få sin försörjning inom jordbruks

sektorn. Den verkliga frågan är alltså: vad kan samhället

göra för att skapa arbetstillfällen och utbildningsmöjlig

heter som ger dem större möjligheter att få en skälig utkomst

på landsbygden? Enligt min åsikt ligger lösningen i skapan

det av ett utbrett nät av ställen där dessa ungdomar kan få

en elementär skolning inom en rad skilda yrkesområden, som

ger dem möjlighet att själva skapa lönande arbeten åt sig.

De kunskaper som här kommer i fråga är jordbruk och boskaps

skötsel, snickeri, smide, husbygge, elementära mekaniska

kunskaper för att kunna reparera och tillverka verktyg som

Kommer till användning inom jordbruket, vidare sömnad,

elementär bokför och kontorsteknik.

Allteftersom de olika ländernas utvecklingsplaner lägger

större v vid modernisering av jordbrukssektorn kan vi

förvänta oss en ökad e erfrågan på enkla varor och tjänster

inom denna sektor. Det är av största betydelse att lands

bygdssektorn så långt möjligt själv tillgodose denna

efterfrågan och göra avflyttningen till städerna så liten

som möjli . Om det finns en stor grupp av ungdomar som

besitter några av dessa kunskaper kan de dessutom på ett

bättre sätt själva skapa arbetsmöjligheter, Men om sådana

program skall få framgång måste v sa väsentliga krav till

godoses. För det första: om en sådan insats skall kunna

göras l tillräckli stor skala måste kostnaderna hållas

på en t låg nivå. Det är helt orea tiskt att tro

att man kan räkna med mer betydande tillskott av

resurser från centralförvaltn eller någon ut

ländsk källa, Utoms kan visserli ha en

te vara

stimu e genom att tillgodose

l resurser, och c ltn

av väsent

att st lera alla s atser lIt

stöd, Men den huvudsakl satsen te is av
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kollektiva insatser, självhjälp. Den väldiga anspänning och

kraftinsats som lades ned på skapandet av I1harambee-skolorna lf

i Kenya måste nu kanaliseras i nya banor.

Det finns många sätt att hålla kostnaderna för dylika program

nere. Kommunala satsningar kan bidra till byggnader och annan

fysisk infrastruktur. Så långt som möjligt bör enskilda inom

den lokala gemenskapen som besitter nödvändiga kunskaper vara

beredda att föra dessa kunskaper vidare till ungdomarna genom

frivilligt deltidsarbete. Hela nätet av jordbruksutbildnings

centra, "community centers", de planerade landsbygds industri

centra etc. kan utnyttjas för att så långt möjligt undvika

nybyggnationer. Undervisningen i dessa färdigheter behöver

inte alltid bedrivas på heltid; den bör integreras l lands

bygdsdistriktens normala årsrytm för att ta tillvara låg

säsongerna. För det andra är det viktigt att de kunskaps

områden där undervisning skall ske anpassas till föreliggande

och förutsedda behov i det aktuella fallet. Redskap och

metoder som kommer till användning skall vara sådana att de

motsvarar de tekniska och ekonomiska resurserna i varje en-

skilt fall. Många iska itiativ har tag en ända med för

skräckelse därför att man har använt alltför stora resurser

och alltför komplicerade metoder.

För det tredje har vi frågan hur sådana utbildningscentra

skall utformas. Det finns inget enkelt och entydigt svar på

denna fråga. Utformningen l varje enskilt fall måste bli

beroende av de resurser som står till förfogande, och av

behoven och underlaget i varje enskilt område. I vissa 11

kan det vara riktigt att skapa en yrkesskola på bynivå, l

andra fall kan redan befint utbildningsanstalter ges en

vidgad verksamhetsomfattn etc. Vissa intressanta försök

i denna riktning har redan gjorts i ett ikanska

stater. Det skulle vara till stor om det gjordes en

jämförande stud av s ana ök l att utvärdera dem,

både lyckade och ss

Mellanstad lor

Som av vad J har s tror Jag att tad

sko kan ge b till den sutbild

n som en arbets ats. l är
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däremot ett annat när det gäller mellanstadieskolorna. Med

den snabbt ökande tillgången på utbildning på mellanstadienivå

och med de begränsade möjligheterna att skapa arbetstillfällen

kan Vl förvänta oss en ökande arbetslöshet bland dem som

lämnar mellanstadieskolorna under 70-talet. Samtidigt finns

det i många afrikanska stater brist på yrkesutbildad personal

på mellannivå. Uppenbarligen borde det här finnas möjligheter

att knyta an en reform av mellanstadieskolan till arbetsmark

nadens behov.

I ett antal afrikanska stater har utbildningen av yrkesut

bildad arbetskraft på mellannivå knutits till särskilda yrkes

skolor. Ett av de problem som uppstått genom dessa skolor 

förutom otillräcklig utexaminering - är att man kunnat märka

en tendens hos de bäst begåvade eleverna att undvika dessa

skolor och i stället söka inträde i konventionella teoretiskt

inriktade skolor. I många ikanska länder, bl.a. i Kenya,

har man gjort försök att efterhand införa yrkeskurser i den

konventionella teoretiska skolan. Men dessa yrkeskurser har

hittills i tillräcklig utsträckning integrerats i de

normala stud gångarna och examineringsförfarandena i dessa

skolor. Eleverna har' visat en benägenhet att betrakta yrkes

kurserna som ett andrahandsalternativ av mindre betydelse.

Vad som behövs är att man inordnar dessa yrkesinriktade

ämnen i den normala studiegången vid dessa skolor. Det finns

en mångfald ämnen som kan införas, exempelvis snickeri,

metallslöjd, mekanisk utbildning, kontorsutbildning, jordbruk

och kreatursskötsel o.s.v.

Alla skolor kan inte erbjuda alla dessa ämnen, men det finns

inget skäl till att de e skulle kunna specialisera sig och

gemensamt ge ett brett utbud av sådana yrkeskurser. Vissa

skolor kan ikta s på merkantila ämnen, andra på tekniska

yrken och somliga, särskilt på landsbygden, på jordbruk och

kreatursskötsel. I viss uts kan dessa ers ta

konst och relsom historia

jämställs med de teoretiska v slut

sbe är det osanno att vare s

trad ionella

Men om de

examen och l.

elever eller lärare komm'_c att ta dem allvar.
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Det är klart att ett ambitiöst program för att införa nya

ämnen av denna typ i större ska måste skapa problem i fråga

om finansiering, utrustning, kursmaterial, lärarutbildning

och utformning av adekvata metoder för kunskapskontroll. Dessa

problem kan inte lösas i ett slag. Men om man inte idag gör

en betydande insats för att genomföra dessa reformer, finns

det föga hopp om att man skall kunna minska det sociala och

ekonomiska slöseriet och det ökande missnöjet med mellanstadie

utbildningens utformning. Samtidigt som man skapar utbildnings

centra för dem som lämnar grundutbildningen, bör det utländska

biståndet lägga större vikt vid införandet av nya ämnesområden

i mellanstadieskolorna, vare sig hjälpen är privat eller

offentlig.

S

Den fjärde funktion som jag har gett utbildningen är att ge

eleverna impulser till nytänk~nde, kreativitet och kritiskt

tänkande. Denna funktion hos utbildningen väsentlig i alla

samhällen, men den är s kilt betydelsefull i u-länderna,

inte bara på grund av att dessa genomgår en genomgripande

social och ekonomisk omvälvning till följd av den moderna

teknologin, utan också därför att de måste bemästra dessa

förändringar, och anpassa uti lånad teknologi, institu-

tioner och strukturer till s egna förhållanden.

Hur kan då utbildningssystemet på ett mer effektivt sätt

fullgöra denna funktion? Innan man besvarar denna fråga är

det viktigt att lägga märke till att utbildningen kan

stimulera till kreativitet på två nivåer. Ett av bevisen

att ett utbildningssystem är e ktivt är att det producerar

ett antal högt kvalificerade personer som kan göra nyskapan-

de insatser på högsta n inom sådana lt som medicin,

naturvetenskap, ingenjörskonst, humaniora och bildande konst.

Sådana människor är vetandets onj och de påverkar på

ett sätt ett samhälles teg genom grundläggande

upptäckter och nyt e. I t utbiln s

system kan betraktas som tillfredst lande om det

erar ett antal människor vilja och att

ägna sig åt grund skn de

ska, soc och kulturella lemen l SU.HlHU.-L

skall la denna hos ildn
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även om jag är medveten om att framsteg inom andra utbild

ningssektorer som jag berört kommer att avstanna om inte dessa

personer kommer fram.

Jag kommer här att uppehålla mig vid det element i utbild

ningen som kan skapa dessa kreativa egenskaper hos den stora

massan av människor som går genom utbildningssystemet. För

närvarande uppmuntrar skolan, som vi har sett, rakt motsatta

egenskaper: mekaniskt plugg, utantilläxor och förmåga att

tillägna sig en stor mängd faktainformation. Det är en av

skolans allra svåraste uppgifter att utveckla självständighet

och kreativitet hos eleverna, men om skolan lyckas med denna

uppgift ger den ett betydande bidrag till lösningen av under

utveCklingens problem, eftersom en dynamisk, företagsam och

kreativ befolkning är den största tillgång som ett land kan

äga.

Hur kan man uppnå detta resultat? Jag vill e pås att jag

sitter inne med svaret jag tror inte att någon människa gör

det. Detta är ett lt där det finris enorma möjligheter till

experiment inom ramen för den enskilda skolan - såväl låg-

som mellanstadieskolor på lärarseminarier, lärarhögskolor

och inom planer senheterna i utbildningsdepartementen. En

nödvändig förutsättning för att uppnå de utbildningsresultat

som jag har talat om är att man skjuter över tyngdpunkten från

trad ionella undervisningsmetoder till metoder som stimulerar

och gynnaI' kreativt tänkande, analytisk förmåga och logiskt

resonemang. För att åstadkomma detta krävs att undeI'visningen

i störI'e utsträckning inI'iktas på att stimuleI'a eleverna att

själva lösa problem och frågeställningar, att kI'itiskt läsa

ett brett litteratururval och att själva skriva mer.

temet och s let

<::;/\.U",CC..L.",-,-. En över

oupplösl

av tern för

så

och det

höga betyg l

lärn

undervisn smetoder är

med en ge .l

clem som

l

och

gång till

En förändring av detta s kan endast komma till stånd om man

samtidigt förändrar läromedlen, ildningen och, fram-

för allt, examinat ssystemet. Det sista är särskilt vigt.

Vi kan inte åstadkomma varakt fÖI'ändring av

visn smetoder om s att
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bedömning av individens kapacitet. Detta Mr särskilt väsent

ligt i den grundläggande utbildningen, eftersom Certificate

of Primary Education inte bara ger en bedömning av individens

kapacitet utan också är avgörande för möjligheterna att komma

in på de knappa högre utbildningsvägarna. Nya former för

examination som ger en bedömning av förmågan till själv

ständigt tänkande och problemlösning måste till om man skall

införa nya undervisningsmetoder.

Behov a'J forskn

Detta leder mig över på frågan om pedagogisk forskning. Det

är uppenbart att om vi skall genomföra en omfattande reform

av vårt utbildningssystem och om vi skall kunna undgå att göra

dyrbara misstag, måste man göra systematiska forskningar inom

de områden som jag har berört. Forskning och experiment är

nödvändiga för att bereda marken och pröva nya ideer innan

man genomför nyordningar i stor skala. Under mitt anförande

har jag fäst uppmärksamheten vissa aspekter aven utbild-

ningsreform där forskning skulle ge betydande resultat. Om

jag sammanfattar dessa aspekter, tror jag att betydande

forskningsinsatser bör s följande problem:

l. Att def iera vilka värder som är av värde för våra

länder och som omfattas av hela befolkningen, och under

söka hur dessa kan spridas genom skolan.

2. Att finna lämpliga medel för utbildning av dem som

lämnar grundutbildningen på landsbygden.

3, Att införa mer relevanta och yrkesinriktade ämnen som en

integrerad del av undervisningen på mellanstad

4. finna medel och metoder att gå över från trad ionella

undervisn smetoder med tonvikt på faktainlärning, till

metoder som lägger s vikt vid att utveckla

till konstruktiv et, skapande och kr iskt tänkande.

en stor

lar av

s

atsen är

kn

s

s igt en hel del

problem.

beskr av

ssystemet och ers

er utbildn ssystemet. Forsknatt

Det bedr s naturligtv

rörande Östafr l~~U~"6

del av denna forskn

en följd av helhetssyn utbildn s stemet eller
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någon prioriteringsbedömning utifrån en sådan helhetssyn.

Jag har intrycket att de resurser som idag satsas på forskning

skulle kunna ge ett betydligt verksammare bidrag till arbetet

på att omforma vårt utbildningssystem om denna forskning kunde

samordnas aven kommitte bestående av representanter för

större utbildningsanstalter, såsom institutioner för ekonomisk

och social forskning, planeringsenheter inom utbildnings- och

planeringsministerier, lärarhögskolor samt skolor.

På tal om forskningens effektivitet vill jag dessutom hävda

att det finns ett stort gap mellan ideer om förnyelse av ut

bildningen och förverkligandet av dessa ideer. Tjänstemän och

lärare som är överbelastade med arbetet på att driva ett

fungerande utbildningssystem har föga tid över till att

studera och tänka igenom forskarnas resultat. Och de flesta

forskare anser att de har fyllt sin uppgi i och med att de

har publicerat sina resultat. Det är därför inte förvånande

att en stor del av dessa resultat aldrig når utanför forsk

ningsinstitutionerna. Det behövs därför en grupp människor

i strategisk position som kan granska, utvärdera och dra

konsekvenser av de forskningsresu som kommer fram om

vårt utbildningssystem. Efte~som utbildningsministerierna

spelar en central roll i utbildningssystemet torde det vara

bäst att placera en sådan grupp i departementet. Kanske har

planeringsenheterna i departementen en lämplig position för

att fungera som förmedlare mellan forskare och administratör.

Sarnrnanfattn

Jag har försökt att täcka in ett vidsträckt område. Mycket av

det som jag har sagt har inget direkt samband med lärarut

bildning, men en smula eftertanke kommer att visa att lärar

utbildningen spelar en avgörande roll i alla de förändringar

som jag har berört. Inte nog med att lärarna och utbildnings

anstalterna för lärare utgör kärnan i utbildningsprocessen,

lärarna ut dessutom den största gruppen av upplysta och

utbildade e och har nom ett lytande på

s Ilets som är s vad deras

skulle motivera.
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