
Om lyssnandets konst  10.12.2012 

 

Så här års är det alltid väldigt mycket att göra: man ska laga till jul och köpa 

julklappar, och om man är lärare, så ska man korrigera många tentamen och ge 

vitsord och se till att alla studerande som ska bli färdiga med sina studier får vitsord 

osv. Men, ni kära läsare, känner säkert allt det här… 

Jag har jobbar 15 år som lärare i svenska och engelska och tycker att språklärarens 

jobb har förändrat väldigt mycket. Världen har blivit mindre för vi har inte bara Nokia 

utan också Internet, sociala medier och den sociala webben som förenar oss. Det är 

nuförtiden lättare att söka undervisningsmaterial på nätet än förr i världen i tidningar 

och magaziner. Jag anser också att studerandena har förädrat. Dagens unga är 

utåtriktade och energiska, och de har inga svårigheter att hålla presentationer eller 

tal på lektioner. Det skulle aldrig har hänt i min ungdom eller t. ex. för tio år sedan. 

Det tråkiga är trots allt att grammatiken inte uppskattas så mycket som tidigare. Nu 

tycks det vara på mode att det räcker att man bara pratar utan att behöva fundera på 

språkriktighet. Men är det verkligen så? Nej, för ingen orkar lyssna på den andra om 

grammatiken går åt skogen. Själva lyssnandet är också en konst i sig: vi borde lära 

oss att lyssna på vad den andra säger utan att tänka på vad vi själva vill säga i vår 

nästa replik. 

Vi på samarbetsgruppen Hoppet vill också lyssna på vad ni, våra kära kolleger nära 

och fjärran, har på hjärtat. Så kom gärna med förslag och idéer! Ni kan också delta i 

diskussioner genom att kommentera våra bloggtexter eller varför inte skriva egna 

blogginlägg? (Skicka dem till hoppetgruppen@gmail.com). 

Med varma virtualhälsningar, 

Katja Hämäläinen, Metropolia AMK 

PS. Planering av Vårträff 2013 går på full fart, och anmälningen till seminariet börjar i 

januari! Vi ses i Oslo, eller hur? 
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