
SWEDUCATION
Skolan måste byggas om från grunden 

Läraren-som-undervisare måste ersättas med digital teknik 

 Efter publiceringen av PISA 2018-resultaten förklarade Utbildningsminister Anna Ekström 
att ”Resultatet av Pisaundersökningen visar att svensk skola står stark och är på väg tillbaka till 
kunskapsresultat i toppklass”. Reaktionerna från landets övriga skolansvariga, skolpolitiker, 
skolforskare och skoldebattörer har varit liknande eller helt tyst. Denna tolkning är en katastrof för 
skolutvecklingen, då det betyder att Sveriges högsta skolledning och alla andra skolansvariga är 
nöjda med den nuvarande skolutvecklingen och inte kommer att vidta den åtgärd som är nödvändig 
för att skapa förstklassig och jämlik skola för alla, överallt: Digitalisera undervisningen. 

 Vad PISA-resultaten verkligen betyder. PISA-undersökningarna är jämförande och ger bara 
indikationer om den relativa nivån på skolkvalitén hos de deltagande länderna. Den statistiska 
osäkerheten är + - 5% och det betyder att Sveriges värden som ligger på ca 500 kan variera mellan 
525 och 475 där de ca 30 ”bästa” OECD-nationerna som vi vill jämföra oss med nu också ligger. 
Det betyder i realiteten att “svensk skola ligger på ungefär samma nivå som de flesta andra OECD-
länder och förändringarna från föregående undersökningar är marginella och ligger inom 
felmarginalerna”. Skolkvalitetsnivån hos samtliga nationer har stadigt gått ner på grund av den 
enorma kunskapsutvecklingen och det fundamentala skolproblemet som därigenom uppstått är i 
princip detsamma i alla länder som omfattas av PISA. 

 De grundläggande skolproblemen. Vårt skolsystem fick sin nuvarande utformning vid 
Grundskolans start 1962 och de kritiska faktorer som bestämmer utbildningens kvalité, innehåll och 
jämlikhet är undervisningstiden; ca 20 timmar/vecka under ca 35 veckor/år, dvs. ca 700 timmar/år; 
klasser med ca 30 elever och lärarnas undervisningskapacitet som också är ca 700 timmar/år.  

 Under 1960- och 70-talet användes vår skola av UNESCO och Världsbanken som mönster 
för den globala skolutvecklingen. Men sedan 1960 har kunskapsmängden i världen fördubblats vart 
7:e - 8:e år och är idag ca 200 gånger större, medan skolsystemet är i princip detsamma. Därför 
fyller utbildningens kvalité och innehåll inte längre dagens krav på en förstklassig utbildning och 
skolan har idag enorma problem med bristande kvalité, otillräckligt innehåll, utan jämlikhet och 
med skyhöga och ständigt ökande kostnader. Inget av detta redovisas i PISA-mätningar.  

 Lösningen på skolproblemen. Skolansvariga och skolforskningen har de senaste 20 åren 
inte kunnat hitta några positiva lösningar på skolproblemen - med ett stort undantag! Den enda 
substantiella succén inom utbildningsområdet de senaste 20 åren är The Khan Academy som idag 
framgångsrikt ger ca 100 millioner elever i 190 länder ”a free, world-class education to anyone, 
anywhere”. Den avgörande orsaken till framgången är att Salman Khan identifierade det 
fundamentala problemet med vårt skolsystem som alla andra har ignorerat – lärarledd undervisning 
- och därefter presenterade en effektiv och ekonomisk lösning på detsamma med ett helt 
digitaliserat undervisningssystem. Han visar att vi med digital teknik kan ersätta läraren som-
undervisare och ge varje elev en individuell och helt likvärdig undervisning av högsta kvalité i alla 
kunskapsbaserade ämnen, designad av de allra bästa lärarna. Undervisningskostnaden blir ca 4 Kr/
timme/elev att jämföra med ca 85 Kr för samma kostnad i dagens grundskola.  

 Han visar på en kort video; ”Let's teach for mastery - not test scores” varför ett sådant 
skifte är nödvändigt och jag utmanar alla som har något med skolutveckling och skolpolitik att göra 
att ta del av detta och begrunda. Gå in på www.youtube.com - sök på ”education, salman khan”. 
Där finns också mycket mer som information och för inspiration som t.ex. ”Microsoft CEO Summit 

http://www.youtube.com
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Innovation in Education” med Bill Gates och ”Education Reimagined”. Vidare TEDtalks 
www.ted.com, till exempel; “Bring on the learning revolution!” och “Do schools kill creativity?” 

 Så gott som alla försök att introducera digitaltekniken eller vad vi kallar ”IT i skolan” i vårt 
traditionella skolsystem har misslyckats, vilket ofta belyses och bekräftas i media – t.ex. DN/
2018-09-12: ”Haveri för Stockholms jättelika digitala skolsatsning”. Det krävs en hel 
omstrukturering av skolverksamheten för att den moderna tekniken skall kunna användas effektivt 
och för att utbildningens innehåll och omfattning skall motsvara behovet i det 21:a århundrandet.  

 Detta finns beskrivet i UNESCO-rapporten från The International Commission on 
Education for the Twenty-first Century: LEARNING: THE TREASURE WITHIN (1996): 
Utbildningen måste utökas till att utöver kunskaper omfatta delar som “enable each individual to 
discover, unearth and enrich his/her creative potential. This means going beyond an instrumental 
view of education, as a process to achieve specific aims in terms of skills, capacities, competences, 
to one that emphasizes the development of a complete person, in short, learning to be.” Det innebär 
att utöver kunskapsinlärning, “Learning to Know” utöka innehållet med modulerna “Learning to 
Do”, “Learning to Be” och “Learning to Live Together”. 

 Med det skapar vi en förstklassig och jämlik grundskola för alla, överallt. Med modern 
teknik och UNESCO-utredningen som grund kan man nu skapa en förstklassig, fullständig och 
likvärdig basutbildning för all som är tekniskt, ekonomiskt och socialt integrerat i samhälls- och 
näringslivsverksamheterna och som ger en förstklassig och helt jämlik utbildning i varje kommun; i 
storstad som i glesbygd från Smygehuk till Abisko. Skoltiden blir densamma som 
normalarbetstiden och skolkostnaden halveras.  Se bifogat ”Världens bästa grundskola” och på 
www.sweducation.info.    

Lösningen av skolproblemet löser också hållbart flera akuta samhällsproblem 
  Vi kan bygga ut välfärden kraftigt utan privatisering. Då kommunernas kostnader för 
undervisningen halveras – en reduktion av ca 60 miljarder kr/år – får de ett stort utrymme för att 
finansiera en kraftig expansion av hälso-, sjuk- och åldringsvården utan privatisering. 
 Vi kan utbilda och ta-hand-om alla ungdomar mycket bättre och på heltid.  
Normalarbetstiden är idag ca 1800 timmar/år och undervisningstiden bara ca 700 timmar/år. De ca 
1100 timmarna/år för ”egenstudier” (utöver normal fritid) tillbringar dagens ungdom – ända upp till 
20-årsåldern - i en miljö fullpackad av improduktiva och vilseledande attraktioner och lockelser 
och de flesta med små möjligheter till jobb eller praktiktjänst. Detta är den primära orsaken till de 
akuta ungdomsproblem som samhället nu brottas med – opposition, arbets- och framtidshopp-
löshet, utanförskap, gängbildning, ”radikalisering”, kriminalitet, etc. De problemen kan lösas med 
utökad och organiserad utbildning och handledning på heltid enligt ovan. 

 Vi kan integrera nyanlända – inklusive förskolebarn - i samhället mycket bättre och 
snabbare. Med samma inlärningsteknologi som kommer att användas i den nya grundskolan kan 
nyanlända på ca 3 månader lära sig svenska till den nivån att de kan gå in på arbetsmarknaden eller 
bli placerade i rätt årskurs i skolan. Detta kan också tillämpas på förskolan, där alla barn från 
femårsåldern kan lära sig läsa och skriva till tredjeklassnivå innan de börjar skolan.   

Vad vi omedelbart kan och måste göra 
 Ett fundamentalt globalt skolproblem har nu fått en hållbar lösning och Sverige har nu ett 
unikt tillfälle att återigen leda den globala skolutvecklingen. Den kan startas omedelbart genom att 
vi återinför ”Myndigheten för skolutveckling” och etablerar en Utbildningsteknisk Avdelning under 
en Teknisk Högskola – förslagsvis Chalmers.    

http://www.ted.com
http://www.sweducation.info
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