
Tekniken är grunden för framtidens skola och den visar idag på 
utmärkta lösningar på skol- och ungdomsproblemen! 

Från  utbildningens  allra  första  början  hade  varje  elev  en  egen  lärare/
informator. När ett allmänt skolsystem etablerades för mer än 150 år sedan var 
detta inte möjligt, utan skolan måste organiseras så att en lärare undervisade en 
grupp eller klass av ca 30 elever, vilket fortfarande lever kvar.  Den moderna 
tekniken  har  emellertid  gjort  det  möjligt  att  återigen  individualisera 
undervisningen och kan nu ge varje elev den personliga utbildning som den och 
även samhället och näringslivet vill ha och behöver.

 Tyvärr ignoreras detta totalt av lärarfacken och lärarhögskolorna, vilka i 
grunden och i praktiken helt leder, styr och kontrollerar skolutvecklingen, och 
vilka  kraftfullt  verkar  för  att  behålla  och  bevara  det  traditionella 
undervisningssystemet. Detta kan de göra så länge som de avsiktligt förbiser 
dagens verkliga och fundamentala skolproblem och gör gällande att skolan kan 
förbättras  inom  ramen  för  det  traditionella  undervisningssystemet,  trots  att 
utvecklingen har gjort detta helt omöjligt. 

            
  KUNSKAPSUTVECKLINGEN sedan 1960 
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Kunskapsmängden har fördubblats vart 7:e - 8:e år. Om lärarens huvudvolym får representera all kunskap 
med 1960 som basår, så har volymen år 2018 ökat ca 170 gånger och år 2020 blir den ca 250 gånger större.



Det  fundamentala  skolproblemet  är  att  kontakttiden  lärare/elev 
fortfarande är densamma som då Grundskolan startades år 1962 och är idag – då 
kunskapsmängden är ca 170 gånger större – alldeles otillräcklig för att ge alla 
elever tillräckligt god hjälp och stöd i sin utbildning. Kontakttiden är begränsad 
till ca 20 timmar/vecka under ca 35 veckor av året, dvs. ca 700 timmar/år och 
det i klasser med 25 - 30 elever, vilket i medeltal betyder ca 25 timmar/elev/år.  

Normalverksamhetstiden i samhället är ca 45 veckor x 40 = 1800 timmar/
år, vilket dessutom betyder att eleverna har ca 1100 timmar/år av ostrukturerad 
”egen-tid” utöver ordinarie fritid.  Denna ”extra fritid” tillbringar en stor mängd 
elever  idag utan handledning eller  stöd i  en miljö  full  av improduktiva och 
vilseledande attraktioner och lockelser och med få möjligheter till  jobb eller 
praktik. Detta är den primära orsaken till de svåra ungdomsproblem; sysslo-, 
arbets-  och  framtidshopp-löshet,  utanförskap,  gängbildning,  kriminalitet,  etc. 
som vi nu brottas med. 

Lärarfackens och lärarhögskolornas påståenden och förslag (accepterade 
av  skolansvariga  i  landet)  att  skolproblemet  kan  lösas  och  att  skolan  kan 
avsevärt förbättras genom lärarrelaterade åtgärder är helt orealistiskt och saknar 
helt forskningsstöd, eftersom lärarnas undervisningskapacitet och därmed stödet 
till eleverna aldrig kan ökas till nödvändig nivå, även om vi fördubblar antalet 
lärare och betalar dem dubbelt så mycket. Det är omöjligt och även omänskligt 
att begära att lärarna skall och kan göras ansvariga för en förbättring skolan.

Den  enda  effektiva  och  hållbara  lösningen  på  skolproblemen  är  att 
individualisera  och  digitalisera  kunskapsundervisningen  och  ersätta  läraren-
som-undervisare med en kunskapsdator som med 24/7 kapacitet året runt kan ge 
varje elev en personifierad och likvärdig undervisning av högsta kvalité. Denna 
teknologi  finns idag helt  utvecklad och är  tillgänglig genom t.ex.  The Khan 
Academy som idag undervisar ca 100 miljoner elever i 190 länder på detta sätt. 
Se grundaren Salman Khan presentera detta för Världsbanken i juni 2016. 

Detta kräver dock en helt ny organisation och ett utökat kursinnehåll för 
att motsvara den moderna tidens krav. Detta har utretts av två internationella 
UNESCO-kommissioner  och  med  deras  förslag  och  med  modern  teknik  till 
hjälp kan vi nu skapa en skola; där samtliga elever får en individuellt anpassad, 
förstklassig,  likvärdig,  modern  och  fullständig  utbildning  på  heltid;  där  alla 
skolor, oavsett var de är belägna och hur stora de är, får samma toppkvalité; och 
där skolkostnaderna för kommunerna halveras - se www.sweducation.info - där 
också det globala utbildningsproblemet presenteras på den engelska web-sidan.

Orsaken till att politikerna och den svenska allmänheten inte informeras 
om och ges tillfälle att diskutera detta är enbart fackligt motiverad. Lärarfacken 

http://www.worldbank.org/en/events/2016/06/21/education-reimagined#1
http://www.sweducation.info


och  lärarhögskolorna  kämpar  desperat  mot  en  modern  teknisk  lösning  på 
skolproblemet,  då  en  sådan  i  praktiken  också  kommer  att  medföra  att 
lärarbehovet  reduceras  till  mindre  än  hälften  och  att  all  nuvarande 
lärarutbildning kan läggas ner.  En facklig katastrof med många dimensioner, 
men det  är  samma ofrånkomliga  och nödvändiga  utveckling som alla  andra 
samhällsinstitutioner och näringslivets företag tidigare har fått  genomgå, ofta 
med stora och smärtsamma omvälvningar.  

Det är katastrofalt för eleverna, föräldrarna, samhället, näringslivet och 
Sveriges framtid, samt grovt ansvarslöst av skolansvariga att  inte utreda och 
utnyttja de enastående goda möjligheter som nu finns att med modern teknik 
skapa  en  jämlik,  förstklassig  och  samhällsbyggande  skola,  vilket  också  kan 
verksamt bidra till att hållbart lösa dagens svåra ungdomsproblem. 

Sveriges framtid kan inte längre sättas på spel på grund av missriktade 
fackliga intressen. Låt oss omedelbart starta en ny allmän debatt om skolan och 
utbildningen, vilken säkert leder till skapandet av en ny utbildning av absolut 
världsklass. Sverige kan då åter bli en ledare för den globala skolutvecklingen!
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