
Hela världen väntar på en ny grundskola och 
Sverige kan och bör leda den skolutvecklingen.  

Den enda lösningen på skolproblemen är att helt digitalisera undervisningen 
  

 Skolan ligger idag långt efter alla andra viktiga samhällsfunktioner och det produktiva 
samhället i övrigt vad beträffar teknisk, ekonomisk och social utveckling. För dagens 
samhällsekonomi och näringslivets behov är vårt skolsystem totalt ineffektivt och oerhört kostsamt.  

 Sverige var en ledande kunskapsnation för 50 – 60 år sedan då den nya Grundskolan 
användes av UNESCO och Världsbanken som modell för basutbildningen i många 
utvecklingsprojekt i världen. Idag ligger vi strax under medelvärdet av länderna i världen enligt 
PISA-undersökningarna. Dessa är bara relativa jämförelser som inte ger oss någon verklig 
uppfattning om den absoluta kvalitén, vilken som jag skall visa lämnar mycket i övrigt att önska.   

 Det fundamentala och utslagsgivande skolproblemet är lärarnas begränsade undervisnings-
kapacitet, vilken mycket starkt inskränker den officiella studietiden och utbildningens innehåll; båda 
är uppskattningsvis bara 40% av vad de borde vara. Detta leder till att elevernas undervisning, 
handledning och studiestöd idag är helt otillräcklig för att ge dem den utbildning de behöver och som 
samtidigt tillfredsställer behovet i dagens och framtidens samhälle och näringsliv. 

 Detta ignoreras helt av dagens skolansvariga institutioner, organisationer eller företag, vilka 
negligerar både de utmärkta alternativ till det traditionella undervisningssystemet och de goda 
tekniska och ekonomiska möjligheter att hållbart lösa skolproblemet som uppenbarligen finns idag.  

 I Sverige kommer lösningen på skolproblemen också att få avgörande betydelse för lösningen 
av dagens allvarliga barn- och ungdomsproblem och det kommer också att ge kommunerna 
möjlighet att finansiera en kraftig utbyggnad av den övriga välfärden utan privatisering. En helt 
digitaliserad undervisning i grundskolan sparar kommunerna 60 miljarder Kr/år.  

 Jag presenterar här en jämförelse mellan den skola vi har idag och den vi borde ha och startar 
med en bild av kunskapsutvecklingen i världen, vilket är den främsta anledningen till att lärarnas 
undervisningskapacitet idag har blivit helt otillräcklig. 
                                       

                 KUNSKAPSUTVECKLINGEN (eller SKOLBUBBLAN) 

Kunskapsmängden har fördubblats vart 7:e - 8:e år. Om lärarens huvudvolym får representera all kunskap med 1960 
som basår, så har volymen år 2017 ökat ca 170 gånger och år 2020 blir den ca 250 och år 2030 ca 600 gånger större.  
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Det traditionella undervisningssystemet  
  
 Alltsedan Grundskolan startade år 1962 är undervisningstiden - kontakttiden lärare/elev - ca 
20 timmar/vecka under ca 35 veckor/år, dvs. ca 700 timmar/år för ca 30 elever/klass. Skolan har i 
runda tal: 1 miljon elever; 100 000 lärare och kostar 120 miljarder Kr/år; varav för undervisningen 
60 miljarder. Undervisningskostnad = 60 000 000 000/(1 000 000/30 * 700) = 2570 Kr/timme/klass 
och 2570/30 = 85 Kr/timme/elev. Detta är en god uppfattning av storleksordningen. 

 Eleverna undervisas ca 700 timmar/år medan normalverksamhetstiden i samhället är ca 1800 
timmar/år, vilket betyder att eleverna har ca 1100 timmar ”egen tid” för läxor, hemuppgifter m.m. 
utöver normal fritid. Detta var försvarligt för 60 år sedan, men idag, när kunskapsmängden att 
behandla är ca 200 gånger större, har det medfört att skolstandarden och skolresultatet i relation till 
behovet försämrats katastrofalt. Lärarnas undervisningskapacitet bestämmer hela skolsystemets 
effektivitet och genom kunskapsutvecklingen har den reducerats till en totalt oacceptabel nivå. 
Innehållet i utbildningen är det man hinner med på den begränsade tiden, inte relaterat till behovet.    

 Att försöka förbättra skolan genom att anställa fler lärare, att utbilda dem bättre och/eller höja 
deras löner är helt omöjligt. Kommunerna har nått smärtgränsen för skolkostnader, lärarbehovet 
kommer aldrig att kunna uppfyllas, lönehöjningar har en positiv effekt högst ett par månader. 
Förslaget att utöka studietiden med ett år är helt absurt. Istället finns det gott om tid för att utöka 
undervisningen med 10 - 12% varje år under de nio åren! 

Skolan kan aldrig förbättras inom ramen får med den lärarledda klassrumsundervisningen. 

 Dagens ungdomsproblem. Den mest förödande effekten av det traditionella systemets 
begränsade undervisningskapacitet är att elevernas 1100 timmar av ”egen tid” idag tillbringas i en 
miljö fullpackad av improduktiva och vilseledande attraktioner och lockelser och med små 
möjligheter till extrajobb eller praktiktjänst. Detta är den primära orsaken till dagens allvarliga 
ungdomsproblem – sysslo-, arbets- och framtidshopp-löshet, utanförskap, gängbildning, kriminalitet, 
etc. Det kan lösas genom utökad och mångsidig utbildning och handledning på heltid. 

Ett helt digitaliserat undervisningssystem  

 Kunskapsutvecklingen som förorsakade problemen skapade också lösningen på desamma.  
Skolans undervisningsproblem kan nu lösas genom att för kunskapsundervisningen med modern 
digital teknik ersätta läraren-som-undervisare. Vi kan idag med en ”iLearn” eller ”iKnow” - med 
24/7 undervisningskapacitet året runt - ge varje elev en individuell och likvärdig undervisning av 
absolut högsta kvalité i alla kunskapsbaserade ämnen, designad av de allra bästa lärarna.  

 Denna teknologi finns nu helt utvecklad och används av t.ex. The Khan Academy som idag 
med utmärkt resultat undervisar ca 100 millioner elever i 190 länder med densamma. Se 
www.khanacademy.org för program och gå in på www.youtube.com och sök på ”Salman Khan 
education” för inspiration och information. Tips: ”Let's teach for mastery -- not test scores”.  

  Khan Academy levererade under 2018 ca 130 miljoner undervisningstimmar till en total 
programkostnad (producera och leverera) av US$44 miljoner. Det ger en kostnad av $0.4 eller ca 4 
Kr per undervisningstimme och elev. Detta är kostnaden för individuell, förstklassig och likvärdig 
undervisning. Det är  5% av kostnaden för undervisningen i grundskolan av 30 elever i en klass! 

http://www.khanacademy.org
http://www.youtube.com
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Utbildningens kvalité. Varje elev får en “individual, high-quality, world class education, anywhere 
in the world” enligt konceptet “mastery learning” – man lär tills man helt behärskar kursavsnittet 
som automatiskt och kontinuerligt testas. Utbildningens kvalité kan var och en försäkra sig om 
genom att ta en kurs på www.khanacademy.org.  

Utbildningens innehåll, omfattning och organisation. Med helt digitaliserad undervisning har vi 
en möjlighet att skapa en skola med helt likvärdig och förstklassig utbildning överallt; i storstad som 
i glesbygden, från Abisko till Smygehuk. Den omstrukturering av skolverksamheten som krävs för 
att utbildningens innehåll och omfattning skall motsvara behovet i det 21:a århundrandet finns 
beskriven av två internationella UNESCO-kommissioners rapporter; ”Learning to be” (1972) och 
”LEARNING: THE TREASURE WITHIN” (1996). Med dessa som grund har jag utarbetat ett 
förslag till skapandet av en förstklassig och likvärdig basutbildning - ”Världens bästa Grundskola”- 
som bifogas. Det och ytterligare information finns också på www.sweducation.info 

En gradvis transformering till en helt ny grundskola. 

 Det finns idag ingen myndighet, institution eller organisation som arbetar med 
skolutvecklingsfrågor utanför ramen för den traditionella skolan. Alla dessa måste tänka om.   

 Skolsystemet måste gradvis omorganiseras och för att leda den nya utvecklingen bör 
omgående en ny statlig huvudman etableras - förslagsvis att Myndigheten för Skolutveckling 
återinförs - och att en utbildningsteknisk högskoleavdelning - förslagsvis vid Chalmers - etableras.  

     Behovet av utbildningsledare – den nya typen av lärare – blir mindre än hälften av antalet 
lärare vi har nu, varför lärarhögskolorna måste få helt andra uppgifter.  

 En verkligt positiv nyhet för kommunerna är att vi inte behöver bygga en enda skola mer. Vi 
har redan nu lokaler i överflöd för det nya systemet. Byskolorna, även med ett fåtal elever kan 
återupplivas och få samma höga standard som storstädernas lyx-skolor.  

 Friskolorna kommer inte att kunna bli vinstgivande och kommer därför att försvinna.  

I korthet: 
En tio gånger bättre och likvärdig grundskola för halva priset 

Jag ser fram emot en stor och allmän debatt om mitt förslag och hoppas på att kunna inspirera, 
entusiasmera och engagera unga och friska krafter till att leda och delta i skapandet av en ny 

basutbildning som kommer att utvecklas till det största globala utvecklingsprojektet någonsin. 
   
Carpe Diem  

Lennart Swahn 
Civilingenjör och f.d. lektor, rektor och utbildningsexpert vid Världsbanken, UNESCO and ILO 
www.sweducation.info 

http://www.khanacademy.org
http://www.sweducation.info

