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Synpunkter angående Utredningen Skola 2025 i
Sandviken
Hej!
Tack för vår möjlighet att ge synpunkter. Det uppskattas mycket.
En mängd debattartiklar om digitalisering och skola, har under den senaste tiden
publicerats i större svenska dagstidningar, ex DN och Svenska Dagbladet.
Flertalet belyser att skolan inte helt ska digitaliseras i blindo, utan även våga hålla fast vid
traditionella undervisningstekniker som så stor mängd forskning och beprövad erfarenhet
visar är mer effektiv utifrån människans inlärningsmekanismer.
Man hänvisar till forskning som visar att inlärning via skärm är mindre effektiv än via
traditionellt papper och penna. Kritik rikas även mot avsaknaden av forskning som kan
påvisa det motsatta, och att undervisningen därmed digitaliseras i alltför stor utsträckning i
blindo. Man menar att vi inte får glömma bort våra mänskliga och grundläggande förmågor/
sätt att ta in, bearbeta, minnas och applicera nya kunskaper.
Vi har sammanfattat artiklarnas viktigaste ståndpunkter till tre områden:
-

Vikten av handskrivning
Läsa på papper kontra skärm
Inlärning, långtidsminnet och andra effekter

Debattartiklarna bifogas i sin helhet i slutet av det här brevet.

Vikten av handskrivning
Slutsatser från två skolor i Schweiz där handskrivning används i större omfattning än
läsplattor och tangentbord: Rektorn förklarar att eleverna minns bättre när de skriver för
hand. Eleverna uppskattar att skriva för hand och ett lugn lägger sig över klassrummet när
det är dags för välskrivning. Att skriva textad text och skrivstil anses grundläggande från
finmotorik till inlärning, minne och fokusering. Till stöd har man forskning som visar att vi lär
oss lättare och minns bättre om vi skriver för hand. Viktiga delar i hjärnan aktiveras av
handens rörelser, det finns en koppling mellan hjärnbark och finmotorik vilket gör att man
minns bättre. Samma effekt uppnås inte via tangentbord. Man går försiktigt fram med nya
digitala läromedel och användningen är begränsad, ex högst 30 % av undervisningen sker via
läsplattor på privata skolor. Digitala läromedel kommer aldrig helt att ersätta papper och
penna eller böcker där man vänder blad, säger man.

”Vi lär med handen” menade Aristoteles redan för drygt 2 000 år sedan. Händerna
stimulerade tillväxten av våra förfäders små hjärnor. Det som handen gör eller nedtecknar
tycks skapa särskilt djupa minnesspår i vårt medvetande. I händernas rörelser ligger mycket
av identitet och personlighet. De uttrycker våra innersta tankar och känslor och utgör en
förlängning av hjärnan. Handen är ett rikt ofantligt välutvecklat sinnesorgan som är lika
viktigt som syn och hörsel.
Handen har ett speciellt, stort och nära samspel med hjärnan och i hjärnan finns kroppens
alla delar representerade i kortex = hjärnbarken. En aktiv hand ”växer” i hjärnan och får
snabbt ett större utrymme än en ”passiv” hand. Handen formar hjärnan genom att
omorganisera de funktionella kopplingarna mellan nervceller och hjärnbarken – dvs
stimulerar stora delar av hjärnan. Det har sagts att handens mest kraftfulla redskap är
pennan – men i datoråldern har den ersatts av lätta tryck med fingrarna. Känslan av pennan
mot papperet i kombination med handens rörelser aktiverar en rad sinnen.
I skolan måste det därför finnas en balans mellan handens och teknikens möjligheter, menar
man.

Läsa på skärm kontra på papper
Elever presterar sämre när de läser på en skärm visar ny spansk forskning via metaanalys av
170 000 deltagare. Man konstaterar att pappersbaserad läsning är mer fördelaktig. Fördelen
ökar också över tid, dvs människors vana att läsa digitalt inverkar inte fördelaktigt med tiden,
vilket var något som förvånade forskarna. Det handlar således inte om en vana att lära sig
bättre på skärm än papper, utan fördelen med papper gäller oavsett. Hypotesen är att när
du läser på papper kan du bläddra fram och tillbaka, titta på olika delar av texten samtidigt
och gå djupare in i texten. Digitalt läsande blir mer ytlig och snabb. Fördelen med
pappersbaserad läsning var särskilt utmärkande när det gällde informativa texter.
Även Anders Hansen, läkare, psykiatriker och författare, har i en intervju förklarat att vi
förefaller lära oss lättare genom att hålla i ett papper än läsa på en skärm, och att forskning
tyder på att det beror på den känsliga handens direktkontakt med papperet. Anders Hansen
har skrivit flera böcker i ämnet, ex. Skärmhjärnan, Hjärnstark m.fl. och syns ofta på TV.

Inlärning, långtidsminnet och andra effekter
Slutsats från föreläsningen ”Den uppkopplade barnhjärnan”, från Svenska Läkarsällskapets
symposium. Syftet vad att bidra med kunskap för en god balans mellan digitalt och verkligt
liv. Man vill nåt ut med den senaste forskningen som visar följande:
-

-

Barn och ungdomar som har tillgång till skärmar presterar sämre under lektionstid,
pga ”multitasking” försämrar inlärning och koncentration kraftigt samt att den som
tar anteckningar med penna får djupare förståelse än den som skriver på sin dator.
Barn och ungdomar som idag har det svårast i skolan, svagare elever, löper större risk
att drabbas av digitaliseringens negativa effekter på inlärningen, jämfört med

-

högpresterande elever. Dessa elever behöver en skola där man skriver med handen,
läser på papper och möter en verklig lärare, menar forskarna.
Barnläkare, skolläkare och ögonläkare varnar för problem till följd av skärmberoendet
såsom sömnstörningar, stress, kronisk trötthet, nedstämdhet, ångest samt dramatisk
ökning av närsynthet och ”computer vision syndrome”.

Hjärnforskare varnar för att skolan digitaliseras i blindo, utan krav på forskning som påvisar
dess effektivitet. En utveckling som drivs på att företag som vill sälja datorer eller digitala
lösningar samt påbud av Skolverket, menar man.
Principerna om distraktioner, arbetsminne och inlärning är enkla och välkända. I en studie
framgår att studenter som haft som laptop öppen presterade 30 % sämre än de som inte
haft någon dator på sitt bord. En mängd studier visar att enbart den faktum att vi läser på
en skärm i stället för en bok för det mer krävande och att vi minns det vi läser på skärmen
sämre. Andre studier visar att studenter som föredrog att läsa en faktatext digitalt ändå
presterade sämre än de som läst samma text i en bok. Vi minns alltså bättre när vi läser på
papper. Att ungdomar uttryckligen vill använda skärm är därför inget hållbart argument.
I OECDs rapport ”Students, computers and learning” från 2015 jämfördes datoranvändning
och prestation. Slutsats var att antalet datorer i skolorna vad negativt korrelerade med
prestation. Även om det finns positiva möjligheter med specialdesignade digitala hjälpmedel
utifrån kontrollerade studier kan man inte negligera alla de negativa aspekter av
digitaliseringen utifrån andra perspektiv på inlärningen.
Ta ansvar för den nya tekniken och inte överge de grundläggande principer som vår
inlärningsförmåga grundar sig i, menar man.
Forskning konstaterar att katederundervisning är den enskilt mest effektiva
undervisningsmetoden. Den tyder även på att förskjutning från katederundervisning till
undervisning som leds av eleverna själva missgynnar alla elever med mest de svagaste
eleverna. Förklaringen finns inom kognitionsvetenskapen, och hjärnans minnesprocesser;
långtidsminnet och arbetsminnet. Arbetsminnet blir överbelastat så att eleven tappar fokus
och blir förvirrade men inte minst att informationen inte förs över till långtidsminnet. Ju mer
vi kan utantill, desto lättare har vi att tänka mer kreativt och komplext samt lösa svårare
problem.
Risken för kognitiv överbelastning ökar markant när eleverna arbetar med digitala verktyg,
menar man.
Debatten om elevers kunskap och skolans uppdrag är lika het i Frankrike som i Sverige.
Franska elever har precis som svenska tappat kunskap i läsförståelse och skrivning visar flera
studier. På ett franskt institut med världsledande matematiker och fysiker betonar Laurant
Lafforgue, professor i matematik, att baskunskaper i läsning och stavning, handskrift och
räkna i huvudet saknas. ”Att känna papperet med handen, skriva med penna, sudda bort
stavfel och skriva om igen, blir något intimt och hjälper att aktivera tänkandet, samt stärker
lusten av att klara uppgiften”. Man menar att det gamla inlärningssystemet är nyckeln till

morgondagens skola. Flera franska skolor har valt bort datorer och istället infört kalligrafi,
vilket lett till oanade förändringar såsom motivation i många ämnen. Mer filosofi och klassisk
litteratur övar upp kritiskt tänkande, att följa olika tankegångar och utvecklar tänkandet,
menar man. Även här betonas att det är de svagaste grupperna i skolan som blir de stora
förlorarna när baskunskaper inte längre ges samma plats.
Hightechföräldrar i Silicon Valley skickar sina barn till teknikfri skola eftersom man menar att
skärmtid hämmar barnens utveckling. Man menar att det är viktigare att barnen lär sig
genom personlig utveckling som att bygga relationer, kroppskoordinering och kreativitet och
att tekniken går att lära sig snabbt ändå senare i livet.

Våra slutliga kommentarer
Vår förhoppning är att skolan i Sandviken fortsätter att anamma pennan och papperet som
de två grundläggande elementen i undervisningen, och att digitaliseringen inte ska ta över i
för stor utsträckning på bekostnad av inlärningsförmågan.
Tack.

Med vänliga hälsningar
Veronica och Henrik, föräldrar till barn i Sandvikens skolor.

Källhänvisningar
https://www.svd.se/har-vinner-pennorna-over-lasplattorna

Här vinner pennorna över
läsplattorna
Pennan framför paddan. Det är vad som gäller i skolan i
Schweiz, där handskrivning anses viktigare än läsplattor och
tangentbord. SvD har besökt två skolor där välskrivning står
högt i kurs.
– Eleverna minns bättre när de skriver för hand, säger rektorn
Javier Rosa i Rolle.
MONT-SUR-ROLLE Sjuåringarna Alexia och Elisabeth böjer sig koncentrerat
över skrivböckerna. De håller blyertspennorna i ett fast grepp och formar försiktigt
bokstaven k som versal. 88 gånger. Sedan nästa sida – och nästa bokstav.
Det är alldeles knäpptyst i klassrummet, där eleverna i tredje klass i staden Montsur-Rolle är fullt upptagna med välskrivning.
– Bokstaven k är lite svår, för det är ögla högst upp och mage på mitten. Men det
blev ändå fint, säger Elisabeth och skyndar fram till läraren för att få godkänt
resultat.
Annons

Upprymda förklarar hon och Alexia att handskrivning är bland det bästa de vet i
skolan. Entusiasmen ger resultat. När skrivboken är fylld med godkända bokstäver
och siffror tilldelas de ”Permis de Plume” och får en fin bläckpenna. Det betyder
ordagrant fjäderpenna-tillstånd. Det är en sorts ”skriv-körkort” som ger eleverna
rätt att skriva med riktig bläckpenna och inte bara blyertspenna.
– Det är en tradition. Eleverna är enormt stolta när de får sin ”Permis de Plume”
som intygar att man kan skriva snyggt och läsligt och tar väl hand om sin
bläckpenna och bläckpatronerna. Det motiverar och sporrar till mer skrivande och
lärande, säger läraren Karine Borgatta.

Hon visar lådan där fina Pelikan-bläckpennor i blå kartonger ligger och väntar på
eleverna bredvid buntar med kulspetspennor och blyertspennor. En av eleverna
kommer fram och spanar trånande ner i lådan.
– Dessutom är eleverna väldigt förtjusta i att skriva för hand. Ett lugn lägger sig
över klassrummet när det är dags för välskrivning och de bara fokuserar på
skrivandet, säger Karine Borgatta.

Så här ser det ut i många schweiziska skolor, där handskrift och välskrivning
spelar en viktig roll i undervisningen och där läsplattor och datorer ofta lyser med
sin frånvaro – ibland ända upp till gymnasienivå. Eleverna drillas tidigt i att skriva
för hand, både textad text och skrivstil. Det anses vara grundläggande för allt från
finmotorik till inlärning, minne och fokusering.
Till stöd har man alltmer forskning från hjärnforskare som visar att vi lär oss lättare
och minns bättre om vi skriver för hand. En studie från universitetet i Stavanger
kom till slutsatsen efter försök med personer som fick skriva ord med papper och
penna, på tangentbord och surfplatta. De kom mycket bättre ihåg ordlistan när de
skrev för hand.
Annan forskning visar att viktiga delar i hjärnan aktiveras av handens rörelser – en
koppling mellan hjärnbark och finmotorik – vilket gör att man minns bättre. I
debatten framhålls också att tangentbord tvingar hjärnan att dela sin
uppmärksamhet mellan bokstäverna och skärmen, medan man fokuserar fullt ut på
skrift direkt på papper.
Men i vårt digitaliserade samhälle där böcker byts mot skärmar och pennor mot
tangentbord så verkar den schweiziska fokuseringen på välskrivning i skolorna lite
gammalmodig. Hamnar eleverna inte på den digitala efterkälken? Jag ställer frågan
till rektorn för allmänna skolan i staden Rolle i den fransktalande delen av Schweiz.
– Vi funderar på att skaffa läsplattor, men går försiktigt fram. I dag har vi bara
Ipads för elever med svårigheter i skolan. I övrigt anser vi att handskrift är bäst för

inlärning. Det är också viktigt att kunna göra sig förstådd genom att skriva för
hand, säger rektorn Javier Rosa som tillägger att det också är en kostnadsfråga.
Han menar att det även finns en ”filosofisk-etisk dimension” kring att elever ska
lära sig skriva för hand.
– Om vi förlorar förmågan att skriva för hand mister vi delar av vårt fädernearv.
Det skrivna ordet karaktäriserar oss som människor och vår historia är känd genom
skrivandet. Visst kan vi ha teknologi, men vi får inte glömma det handskrivna
ordet.

På många privatskolor i Schweiz blir läsplattor allt vanligare. Men användningen är
begränsad. På den schweiziska tysk-franska privatskolan Moser använder 13åringarna läsplattor i högst 30 procent av undervisningen. Foto: Mark Henley
Han understryker att man också lägger stor vikt vid att eleverna skriver av sådant
de läst i böcker, kopierar texter och till och med tränas att skriva vykort. Samt
konstaterar:
– I Schweiz är det tradition att lära sig hålla pennan rätt från fyra års ålder. Vi har
särskilda pennor för vänsterhänta och högerhänta. Det är också en stor händelse för
eleverna att få sin ”Permis de Plume”. Det markerar ett steg i lärandet och livet.
Medan läsplattorna verka dröja med sitt intåg i allmänna skolan i Schweiz, är man
mer digitalt driven i många av landets privatskolor. Den tysk-franska skolan Moser
var en av pionjärerna att använda Ipads i undervisningen. Läsplattor används idag i
allt från inlärning av tre parallella språk till matematik, naturvetenskap och historia.

Skoldirektören Jacques Moriggi på Moser i staden Nyon, är dock tveksam till att
låta läsplattan ta överhand.
– Läsplattor används i max 30 procent av undervisningen. Våra elever måste kunna
skriva korrekta bokstäver och siffror för hand. Vi märker att de minns bättre då.
Han betonar att läsplattor ”aldrig kommer att helt ersätta papper och penna eller
böcker där man vänder blad”.
– Dagens generation Z tillbringar dagarna med att skriva förkortningar på sms och
WhatsApp. Det är viktigt att visa dem att det finns andra sätt att skriva. Det är vårt
ansvar. Men det är också viktigt att följa med i digital utveckling. Läsplattor är ett
bra komplement.
En rundvandring i skolan speglar denna mix mellan handskrift och digitalt
lärande. Kring ett bord sitter en grupp elever och tragglar matematik med såväl
böcker och pennor som läsplattor framför sig.
– Om vi låter eleverna välja föredrar 80 procent Ipads. Men det är vi som
bestämmer, och vi är övertygade om att handskrivning är fundamentalt, säger
rektorn Anne-Marie Marendat.
– Skriver eleverna fel på läsplattan är det bara att trycka på delete. Men då syns
inga spår av misstaget. Skriver de fel för hand måste de markera och skriva rätt vid
sidan om. Detta begriper hjärnan bättre.
Åsikterna bland eleverna kring bordet går isär. Åttaåriga Alice säger att ”Ipad är
mindre tröttsamt, pennan glider bara mellan fingrarna, medan sjuåriga Lily tycker
att man ”kommer ihåg bättre om man skriver för hand”. Nioåriga Vlad har en
annan syn.
– Det är jobbigt att sudda när man skriver för hand. På Ipad klickar man bara och så
är det borta. Fast mamma tvingar mig alltid att skriva för hand. Hon säger att jag
får dåliga betyg om jag inte kan skriva snyggt.
SvD:s journalistiska värdegrund

Gunilla von Hall Följ skribent Följer skribent

https://urskola.se/Produkter/204239-UR-Samtiden-Denuppkopplade-barnhjarnan-Knack-sprakkoden#Om-serien

UR Samtiden - Den uppkopplade
barnhjärnan
Föreläsningar från Svenska Läkaresällskapets symposium med syfte att bidra till ökad kunskap för en
god balans mellan digitalt och verkligt liv. Barn och ungdomar tillbringar allt mer tid framför skärmen:
kommunicerar via sms, Facebook, Instagram, Snapchat, spelar datorspel och så vidare, på gott och
ont. Parallellt rapporteras om ökande problem hos unga som splittring och bristande
koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter, närsynthet och övervikt. Inspelat den 27 november 2017 på
Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Arrangör: Svenska Läkaresällskapet.
Medverkar gör bl a Manfred Spitzer, professor vid University of Ulm, är oroad då alltfler studier visar
på att det flitiga telefon- och datoranvändadet har förödande baksidor. När dessutom all makt är
koncentrerad till några gigantiska företag och deras vilja att tjäna pengar och styra utbudet är risken
för en mänsklig fördumning stor, menar han.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/digitaliseringen-avskolan-ett-riskfyllt-experiment-19844
Skolan

Digitaliseringen av skolan ett riskfyllt experiment
Många sätter stor tilltro till digitaliseringen och riksdagen har redan beslutat
att både förskolan och skolan ska digitaliseras. Just nu revideras läroplaner
och användningen av digitala plattformar skrivs in som ett obligatorium.
Samtidigt kommer varningssignaler.
Nyligen arrangerades symposiet ”Den uppkopplade barnhjärnan” av Svenska
Läkaresällskapet i samarbete med barnläkare och skolläkare. Syftet var att nå ut med den
senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser – särskilt
för barn.
Visst finns det stora och positiva möjligheter med digitaliseringen, inte minst för elever
med särskilda behov, men hänsyn måste tas till alla biologiska växande barns behov och

förutsättningar. För vilka goda effekter förväntas av en mer utbredd användning av
digitala plattformar?
Små barns hjärnor är känsliga och beroende av stimulans och interaktion i mötet med
vuxna. Om detta möte störs av digitala medier hämmas den språkliga utvecklingen,
uppmärksamheten och den sociala närvaron. Det har visat sig att tal och rörlig bild på en
skärm, även anpassad till små barn, inte aktiverar hjärnan på samma sätt och inte har lika god
effekt på språkinlärning som vid verklig mänsklig interaktion. Större barn som får en
berättelse uppläst minns och förstår berättelsen bättre än om de får berättelsen från en skärm.
Forskning visar att barn och ungdomar som har tillgång till skärmar under lektionstid
presterar sämre. Dels försämrar "multitasking" inlärning och koncentration kraftigt,
sen visar även forskning att många elever ägnar stor del av lektionstiden till icke
kursrelaterade uppgifter. Vi vet också att den som tar anteckningar med penna får
djupare förståelse än den som skriver på sin dator.
Likvärdighet och jämställdhet framhävs som ett argument för att digitalisera både förskola
och skola. Men användandet av media är idag mer utbrett och mindre begränsat i
socioekonomiskt svagare familjer. Forskning visar att när elever får använda skärmar fritt i
skolan klarar svagare elever skolan sämre, medan högpresterande elever klarar av att begränsa
sin "multitasking". De barn och ungdomar som idag har det svårast i skolan tillhör den grupp
som löper störst risk att drabbas vid en digital revolution i skolan. Dessa elever behöver
komma till en skola där man skriver med handen, läser på papper och möter en verklig lärare.
Barnläkare och skolläkare vittnar idag om barn och tonåringar med svåra problem till följd av
skärmberoende, med symptom som sömnstörningar, kronisk trötthet, nedstämdhet och ångest.
Ögonläkare runt om i världen larmar också om närsynthetens dramatiska ökning det senaste
decenniet på grund av skärmar, så kallat "computer vision syndrome".
I Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet nämns stress och distraktion som
negativa konsekvenser som kan uppkomma vid användning av digitala verktyg. Vilka
förebyggande riskbedömningar har gjorts utifrån ett barn- och elevhälsoperspektiv? Varför
har inte den medicinska professionen och andra med kunskap om barn och ungas känsliga
biologiska utveckling konsulterats innan beslutet togs? I en så här viktig fråga måste
tvärvetenskaplig forskning och kompetens ligga till grund. Vidare står att läsa ”Hur digitala
verktyg kan bidra till ökad måluppfyllelse är ett område som är relativt lite beforskat.” Hade

utbildningsdepartementet låtit den medicinska forskarvärlden komma till tals hade man
vetat att kunskap och forskning finns.
Vi anser att:
• digitaliseringsstrategin av skolväsendet saknar förebyggande riskbedömningar utifrån det
biologiska växande barnet
• digitaliseringsstrategin saknar tillräcklig vetenskaplig förankring
• motiv saknas för att införa digitala verktyg i förskolans läroplan
• politiker måste ta del av aktuell forskning samt reflektera över andra länders
förhållningssätt till digitala verktyg i skolväsendet för våra barns biologiska utveckling, hälsa
och lärande.
• detta är en avgörande framtidsfråga för våra barns biologiska utveckling, hälsa och
lärande och måste lyftas inför valet 2018.
Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln
står skribenten/skribenterna för.

Gunilla Niss
barnpsykolog, ordförande Barnverket

Monica Wester
barn- och skolergonom, fysioterapeut

Helena Lindfors
diplomerad småbarnspedagog, förskollärare

Una Kjällquist
läkare, ingenjör

Christina Björklund
forskare inom arbetsmiljö

Jennie Holmström
tandläkare

Eva Datta
lärare
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Bortom skärmen
09 MAJ 2016

Handen spelar
huvudrollen i hjärnan
Händerna hos våra tidiga förfäder stimulerade tillväxten av deras
små hjärnor. Utan aktiva, kreativa händer kan vi varken bygga ett
samhälle eller skapa kultur. I dag måste inte minst skolan finna en
balans mellan handens och teknikens möjligheter. ”Vi lär med handen –
handen minns” menade Aristoteles redan för drygt 2 000 år sedan. Det ligger mycket sanning
i den uppfattningen. Det som handen gör eller nedtecknar tycks skapa särskilt djupa
minnesspår i vårt medvetande.

Våra händer är intelligenta och läraktiga, de glömmer inte vad de en gång lärt sig. Vi tar för
givet att de alltid ska finnas där och helt intuitivt utföra de grepp och rörelser som vi har i
tankarna. I händernas rörelser och gester ligger mycket av vår identitet och vår personlighet.
Händerna uttrycker våra innersta tankar och känslor. Händer smeker och straffar, vädjar och
välkomnar, välsignar och förbannar, de tröstar och beskyddar. När det handlar om vänskap
och kärlek spelar händerna en huvudroll. Det är inte underligt att handen ibland kallas
hjärnans förlängning mot yttervärlden.
Handen kan ses som ett sinnesorgan, lika viktigt som ögat och örat. Handens känselfunktioner
är ofantligt välutvecklade, och i beröringens magi ligger förmågan att uppfatta och känna igen
former och ytstrukturer utan synens hjälp – handen ”ser” åt oss. Med handen kan vi uppleva
karaktären hos olika material – den skiljer lätt mellan ylle, bomull och silke och kan utan
vidare avgöra om ett material är sprött, skrovligt, elastiskt eller fuktigt. Handens sensoriska
funktioner är viktiga och avgörande också för den motoriska förmågan – försämrad känsel i
handen leder till störningar i handens koordination och finmotorik och möjligheten att reglera
gripkraften. Det kan göra det svårt, eller omöjligt, att till exempel dra loss hallonet från
bärbusken utan att få ett mosat hallon mellan fingrarna.
Handens specifika färdigheter och egenskaper hänger samman med dess speciella och nära
samspel med hjärnan. I hjärnan finns kroppens alla delar representerade i den så kallade
kortikala kroppskartan (kortex = hjärnbarken). Storleken på dessa representationsområden står
i direkt proportion till hur väl känselfunktioner och motoriska funktioner är utvecklade i
respektive kroppsdel. Handens finstämda känsel och finmotoriska förmåga bygger på att
handen har ett mycket stort område i hjärnan – handen kräver mycket ”brainpower”.
Man trodde länge att hjärnans kroppskarta var statisk och oföränderlig, men i dag vet vi att
hjärnan är dynamisk – plastisk – och snabbt anpassar sig till handens funktionella krav. En
aktiv hand ”växer” i hjärnan och får snabbt ett större utrymme än en passiv hand. Man kan
säga att handen formar hjärnan genom att omorganisera de funktionella kopplingarna mellan
nervcellerna i hjärnbarken. Aktiva händer stimulerar alltså stora delar av hjärnan – kanske
finns här en delförklaring till att aktiva och skapande händer så tydligt stimulerar vårt
välbefinnande och vårt kreativa tänkande. Det är skönt att arbeta med händerna, då flyger
tankarna lätt. Vyerna vidgas, fantasin stimuleras och sinnet lugnas. En tydlig trend mot
handens möjligheter ses i studieförbundens program som erbjuder kurser i allt från
yllebroderi, slöjd, pilkorgsflätning och keramik till silversmide och akvarellmålning. Den
aktuella boktrenden med färgläggning av tecknade bilder och mönster – även kallad
målaryoga – har säkert samma bakgrund.

I en tid när masstillverkning och industriell produktion dominerar framställningen av
vardagens bruksföremål står det handgjorda för omsorg, kvalitet och hållbarhet. De yrken som
bygger på handens kunskap blir tyvärr allt färre. Men i ett vidare perspektiv är kreativa händer
i grunden en förutsättning för vårt samhällsbygge och vår kultur. Utan kreativa händer skulle
inga broar byggas, inga byggnadsverk uppföras, inga parker anläggas. Inga konstverk skulle
framställas och inga symfonier skulle kunna skrivas eller uppföras.
Handens kreativitet och skapande kraft kommer till uttryck inte minst inom konsthantverk,
bildkonst och musik. I hjärnan är områdena för motorik nära kopplade till områdena för
känsel, och det sensoriska inflödet från handen, från ögat och från örat är viktigt i den
skapande processen. Känslan och ljudet av en pennas friktion mot papperet upplevs av många
som inspirationsskapande. Vissa kompositörer föredrar att skriva ut notbilderna för hand
snarare än att utnyttja något av de datorprogram för notutskrift som finns på marknaden. En
del författare föredrar att skriva sina manuskript för hand eller på en gammal Halda i stället
för att utnyttja wordprogrammet i en dator – de menar att pennans friktion mot papperet eller
trögheten i tangentsystemet behövs för att få den rätta inspirationen.
Händernas rörelser styrs av handens motoriska område i hjärnan, men vi vet i dag att handens
område i hjärnan blir aktivt inte bara vid rörelser i den egna handen utan också vid blotta
åsynen av andras aktiva händer. Bakgrunden är förekomsten i hjärnan av ”spegelnervceller”
som aktiveras både när man utför en rörelse och när man betraktar en rörelse utförd av någon
annan – det vi ser speglas i våra egna hjärnor. Det sker i särskilt hög grad när vi betraktar
aktiviteter som vi upplever som positiva och meningsfulla. Häri ligger mycket av inlärning
genom imitation, något som kan spela stor roll vid undervisningen i såväl praktiska som
estetiska ämnen, särskilt bild och musik.
Det har sagts att handens mest kraftfulla redskap är pennan. Genom det skrivna ordet har det
blivit möjligt att dokumentera och bevara berättelser och beskrivningar som i gångna tider
kunde föras vidare endast genom muntlig tradition. Bevarade brev ger oss kunskap och
perspektiv på människors kommunikation och levnadsvillkor i gångna tider. I datoråldern har
allt detta ersatts av snabba sms-meddelanden och mejlkommunikation. Med några enkla tryck
av ett finger på en mobilskärm kan vi i dag kommunicera med individer var som helst på
jorden, genom meddelanden som dessvärre knappast bevaras för eftervärlden. Det handlar om
en form av teknikförlängning av handen där ett tryck av ett finger genom avancerad teknik
kan åstadkomma det som ligger bortom gränsen för handens egen förmåga.
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I ett större biologiskt perspektiv har vi mycket att tacka våra händer för vad gäller
utvecklingen av vårt intellekt. Våra tidigaste kända upprättgående förfäder hade redan för
drygt fyra miljoner år sedan ganska välutvecklade händer – men en oerhört liten hjärna.
Många forskare anser att den nästan färdiga handen, i samverkan med många andra faktorer,
under den fortsatta evolutionen satte press på hjärnans överordnade funktioner och
stimulerade dess utveckling och tillväxt. Handen har sannolikt spelat en viktig roll också för
utveckling av vår tal- och språkförmåga. Hos våra tidiga förfäder fanns ännu inga talorgan
utvecklade, dessa individer kommunicerade säkerligen med handrörelser och handsignaler,
kanske i kombination med primitiva ljud. Områden i hjärnan för handens och munnens
rörelser är närliggande och delvis överlappande i Brocas centrum i främre delen av hjärnan.
Den nära kopplingen mellan mun- och handrörelser ligger fortfarande kvar hos oss, den
förklarar varför det känns naturligt att förstärka det talade ordet med arm/handrörelser vid
muntliga framställningar. Här finns också en förklaring till varför många av oss gör tydliga
rörelser med tungan och munnen när vi utför uppgifter som är krävande för handen – det
gäller att hålla tungan rätt i munnen!
Under flera miljoner år har handen utvecklats till ett finstämt universalverktyg och ett känsligt
sinnesorgan – en förlängning av hjärnan. I datoråldern förväntas handens intelligens samverka
med en annan typ av intelligens, den artificiella, som representeras av tekniken i datorer,
smartphones och pekplattor. Detta spännande möte mellan två typer av intelligens kan skapa
helt nya möjligheter. Men i dagens datoriserade samhälle kan det också finnas en tendens att
reducera handens färdigheter och möjligheter till vad ett pekfinger kan åstadkomma på en
dataskärm eller på en pekplatta.
Aristoteles uppfattning att vi lär med handen har en intressant implikation i dagens
diskussioner kring pekplattornas roll när barnen ska introduceras i bokstävernas värld och när
de ska lära sig att läsa och skriva. Att tidigt ta pekplattor till hjälp och helt enkelt med ett
finger klicka på givna bokstäver, kan säkert göra inlärningsprocessen lockande, lekfull och
lustfylld, och kan kanske erbjuda många barn en genväg till skriv- och läskonstens värld utan
jobbiga och komplicerade handskrivningsövningar. Å andra sidan måste man vara medveten
om att den kreativa, motoriska processen att med en penna i handen följa och forma
bokstävernas linjer och konturer mot ett underlag, gör minnesspåren djupa och förbättrar
memoreringen. Känslan av pennan mot papperet i kombination med handens rörelser
aktiverar en rad sinnen. Det rör sig om en dynamisk process där kombinationen av
känselinflöde och aktivitet i handen underlättar och stärker inlärningsprocessen.
Det känns angeläget att handens intelligens och möjligheter inte underskattas och
nedprioriteras utan i stället tillvaratas och uppmuntras. Det är samhällets och skolans uppgift
att finna en rimlig balans mellan handens och teknikens möjligheter så att handens förmåga,
kunskap och samlade erfarenheter får fortsätta att spela en huvudroll i våra liv som biologiska
varelser. Ett stort ansvar faller härvidlag på skolan, som i sitt ämnesutbud måste värna om
handens kreativitet, så att ämnen som bild, musik och slöjd får en framträdande roll i
undervisningen.
AV GÖRAN LUNDBORG ÄR PROFESSOR EMERITUS VID LUNDS UNIVERSITET OCH
TIDIGARE ÖVERLÄKARE VID HANDKIRURGISKA KLINIKEN VID SKÅNES
UNIVERSITETSSJUKHUS I MALMÖ. HAN HAR I SIN FORSKNING FRAMFÖR ALLT
INTRESSERAT SIG FÖR SAMSPELET MELLAN HAND OCH HJÄRNA.I SIN SENASTE
BOK HANDEN OCH HJÄRNAN: FRÅN LUCYS TUMME TILL DEN TANKESTYRDA
ROBOTHANDEN (ATLANTIS 2011) GER HAN EN BRED SKILDRING AV HÄNDERNAS

BETYDELSE I VÅRA LIV, LIKSOM INOM EVOLUTIONEN, KONSTEN, MUSIKEN OCH
LITTERATUREN.
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WZi8dDPiyFQq_a3CTmQQ

Forskning: Elever presterar
sämre när de läser på skärm
PUBLICERAD 20 FEBRUARI 2019

En ny spansk studie visar att elever presterar sämre när de
läser på skärm. Forskaren Pablo Delgado menar att det kan få
konsekvenser när de nationella proven digitaliseras. I studien
”Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on
reading comprehension” har forskare vid University of Valencia undersökt huruvida det
spelar roll vilken typ av medium som används vid läsning för elevernas läsförståelse.
Forskarna gjorde en metalys av ett flertal studier med totalt 170 000 deltagare och
kunde konstatera att pappersbaserad läsning var mer fördelaktigt. Enligt undersökningen
ökade också fördelen med pappersbaserad läsning över tid.

Pablo Delgado

– Vi vet inte huruvida det är fördelarna med pappersbaserad läsning eller nackdelarna med
digital läsning som ökar över tid. Men vi kan konstatera att skillnaden mellan pappersbaserad
och digital läsning ökar, säger Pablo Delgado som är doktorand i pedagogisk psykologi vid
University of Valencia och huvudförfattare till forskningsartikeln.
Har ni några hypoteser kring varför det är så?
– Vår hypotes är att digital media uppmuntrar till mer ytlig och snabb läsning, där man ofta
hoppar från en text till en annan. Vi föds inte med förmågan att läsa, det är något vår hjärna

kan göra för att den är anpassningsbar – därför är vår läsförmåga väldigt kopplad till hur vi
utför den. När du läser på papper kan du bläddra fram och tillbaka – du kan titta på olika delar
av texten samtidigt. Hypotesen är att du kan gå djupare in i texten när du har den i dina
händer.

Människor överskattar ofta sin förmåga när de
läser på skärmar.
Enligt Pablo Delgado är resultaten förvånande:
– Det vi hade förväntat oss var att skillnaden istället skulle minska, eftersom människor borde
bli mer vana vid att läsa digitalt. En tänkbar förklaring skulle vara att ju mer du använder
digital media desto sämre läser du. Det är i linje med hypotesen om att digital läsning skulle
uppmuntra ytlig och snabb läsning där man hoppar från en text till en annan.
I synnerhet när det kom till tidsbegränsad läsning så var fördelarna med pappersbaserad
läsning större.
– Vi tror att det handlar om metakognitiv förmåga, när du är tidsbegränsad så måste du
bestämma vad du ska göra och hur lång tid du ska ägna åt varje text. Flera studier visar att
människor ofta överskattar sin förmåga när de läser på skärmar – människor tenderar helt
enkelt att tro att de förstår mer än vad de gör. Den här överskattningen är ännu starkare när det
kommer till tidspress, säger Pablo Delgado.
Fördelarna med pappersbaserad läsning gällde både när det kom till informativa texter och en
blandning av dessa och skönlitterära texter. Däremot så märktes ingen skillnad mellan
pappersbaserad och digital läsning när det kommer till enbart skönlitterära texter.
– Det här är också i linje med hypotesen om ytlig läsning. Informativa texter är mer krävande,
de kräver mer kognitiva resurser, säger Pablo Delgado.

I skolans värld använder vi ofta metoder som inte
är beforskade.
I Sverige kommer de nationella proven digitaliseras senast 2022. Skulle det kunna
påverka elevernas resultat när det kommer till läsförståelse?
– Ja, det kan mycket väl vara så. Det är vad resultaten från vår, och flera andra, studier visar.
Hur man som lärare ska förhålla sig till forskningsresultaten vet han däremot inte.
– Det är en svår fråga att svara på. Det stora problemet med digitala verktyg är att de redan
har förts in i klassrummet – men inte nödvändigtvis baserat på evidens, säger Pablo Delgado.

Han menar att det är ett problem när det kommer till utbildning generellt.
– I skolans värld tenderar vi att använda metoder och verktyg trots att de inte är beforskade.
Faktum är att PISA-resultaten visar att löftena om vad digitala verktyg kan åstadkomma inte
har infriats. Det fanns en tilltro till att digitala verktyg skulle förändra utbildningen och höja
inlärningen – men så verkar inte fallet vara.
Men kan verkligen digitala verktyg förändra skolresultaten? Handlar inte det om hur
man använder dem?
– Jo, exakt. Det handlar inte om huruvida du använder dem eller inte utan hur man använder
dem. Digitala verktyg kan vara jättebra, men det måste finnas mer evidens för vad som
fungerar och inte gör det. Om den här hypotesen kring ytlig läsning stämmer så måste vi
utveckla förmågan hos studenter att gå djupt in i texten även när de använder sig av digital
media. Men hur man gör det? Det vet vi inte än – det måste vi forska kring.
Redan nu finns det dock en del forskning på området.
– Det finns studier som visar att om man ber eleven göra en viss typ av aktivitet efter att ha
läst texten, till exempel välja ut nyckelord eller välja ut huvudbudskapen i texten så fungerar
läsförståelsen betydligt bättre.
Här kan du läsa studien i sin helhet.
Text: Katarina Sandberg katarina.sandberg@skolvarlden.se
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Hjärnforskare varnar:
Skolan digitaliseras i blindo
KULTURDEBATT | Vi skulle aldrig introducera ett nytt
läkemedel till patienter utan att först ha prövat det i
forskningsstudier. Men när det kommer till barns lärande
introducerar vi ny teknik utan att veta att den inte skadar.
Digitaliseringen av skolan riskerar att resultera i ett nytt

kunskapsras som det tar lång tid att återhämta sig från, skriver
hjärnforskaren Torkel Klingberg.

Foto: Jim West,Christina Lagerek/TT Ill: Staffan Löwstedt

Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning. Användningen av datorer under
lektionstid ökar och läroböcker ersätts av digitala resurser på nätet. Utvecklingen
drivs på av företag som vill sälja datorer eller digitala lösningar, liksom av påbud
om digitalisering från Skolverket. Problemet är att vi inte vet vad det här får för
konsekvenser. Vad säger egentligen forskningen?
Decennier av kognitiv forskning om hjärnans funktion, som jag själv också bidragit
till, visar hur distraktioner och simultanutförande har en negativ inverkan på
koncentrationsförmåga, problemlösningsförmåga och inlärning. Orsaken är
hjärnans begränsade förmåga att hålla relevant information i huvudet, något som
kallas arbetsminneskapacitet. Så snart du försöker göra två kognitivt krävande
uppgifter samtidigt går prestationen på varje uppgift ned. Varje irrelevant
distraktion påverkar ditt arbetsminne och koncentrationsförmåga vilket leder till att
inlärningen försämras.
Principerna om distraktioner, arbetsminne och inlärning är enkla och numera
välkända. De har viktiga implikationer för hur skolans arbete borde organiseras. De
indikerar att vi borde sträva efter en klassrumssituation som är lugn och fri från
distraktioner. Forskningen tyder också på att vi borde vara väldigt försiktiga när det

gäller att introducera nya distraktioner, såsom en dator framför ögonen på en 16åring, med alla dess möjligheter till webbsurfande, sociala medier och Youtubetittande.
När jag själv provar ett digitalt läromedel väljer jag ett biologiavsnitt om hjärnan.
Där finns en länk till en några sekunder lång film om hjärnans anatomi som jag
klickar på. Men när filmen spelats dyker det upp nya rekommendationer i rutan,
och mindre än en minut efter att jag loggat in finner jag mig titta på filmer om
skeppsvrak i Atlanten i stället för det jag skulle läsa om.
När forskare vid Vermont University i USA registrerade vad universitetsstudenter
egentligen gjorde med sina laptops under föreläsningarna, fann de att studenterna
under 42 procent av tiden använde datorn till saker som var irrelevanta för
föreläsningen, till exempel sociala medier. Det var frågan om högt motiverade
universitetsstudenter som frivilligt valt sin utbildning och ofta betalar höga avgifter
för att få studera. Mängden irrelevant datoranvändande är förmodligen inte lägre
hos omotiverade, svenska högstadieelever.
I en studie av Helene Hembrooke från Cornell University i USA tillät hon hälften
av studenterna att ha sin laptop öppen under en föreläsning, medan andra hälften
hade den stängd. Direkt efter föreläsningen fick de en skrivning om föreläsningens
innehåll. Studenterna som haft sin laptop öppen presterade 30 procent sämre än de
som inte använt datorn.
Liksom elever distraheras av datorer tappar de fokus av att ha sin mobiltelefon till
hands: i en sammanställning av elva studier av effekterna av att använda mobilen
under lektionstid visade samtliga studier på negativa effekter. Detta är precis vad vi
kunde vänta oss med tanke på kunskapen om distraktioner och inlärning.
Att läsa en text på nätet är mer krävande därför att där finns fler distraktioner, i
form av annonser som måste ignoreras, länkar som man kan klicka på eller flikar
med mer intressant innehåll. Men även om vi kunde reducera alla dessa störande
moment finns det en stor mängd studier som visar att enbart det faktum att vi läser
på en skärm i stället för en bok gör det mer krävande och att vi minns det vi läser
på skärmen sämre.
Psykologiforskaren Erik Wästlund har gjort en rad uppmärksammade studier om
att läsning på skärmar är mer krävande. I en amerikansk studie från 2017 av Lauren
Singer och Patricia Alexander, vid University of Maryland, fick 90
universitetsstudenter läsa en faktatext i en bok eller exakt samma text som ett PDFdokument på en 15 tum stor LCD-skärm. När man först frågade studenterna om
deras preferenser svarade 73 procent att de skulle föredra att läsa en faktatext
digitalt. Men när man mätte kunskapen visade det sig tvärtom att studenter som läst
på skärm mindes sämre än de som läst samma text i en bok.

Varför minns man en digital text sämre? Det kan ha att göra med den starka
kopplingen mellan långtidsminne och platsminne. Hur detta sker i hjärnan är
forskning som belönades med ett Nobelpris i medicin 2014. Den starka kopplingen
mellan plats och minne används i minnestekniker såsom loci-metoden, vilken
innebär att man associerar orden till en plats i ett rum eller längs med en känd väg.
Vad boken kan göra, mer än en skärm, är att ge oss små men viktiga fysiska och
spatiella associationer till det vi läst. Vi minns storleken på boken, dess omslag,
tyngd och tjocklek och vi kan associera ett visst innehåll till något vi läste överst på
en vänstersida av ett uppslag, alldeles i bokens början.

Laptop-gruppen presterade 12 procent sämre än gruppen som tagit
anteckningar med penna.
Läsforskaren Maryanne Wolff har liknat bokläsandet vid en promenad, där vi
associerar olika delar av texten till specifika punkter på vägen. Det digitala läsandet
blir mer som en rad fotografier av samma promenadväg, men utan den fysiska
känslan av att förflytta oss genom texten. En sådan promenad liknar den
minnespromenad man använder sig av i loci-metoden och kan förklara varför vi
minns bättre från fysiska böcker.
Hur är det då att sitta på föreläsningen och skriva anteckningar med dator i stället
för med papper och penna? Lärare misstänker att datorerna distraherar medan
studenter oftast anser att fördelarna uppväger nackdelarna. Forskningen verkar ge
lärarna rätt.
En sak är att Snapchat eller irrelevanta Youtube-klipp distraherar och försämrar
inlärningen. Men hur skulle det fungera om vi kunde begränsa datorernas funktion
så att de bara kunde användas till det som är relevant för lektionerna?
I en serie experiment försökte forskare från Princetonuniversitetet i USA göra
just detta. Deltagarna var 66 studenter på universitetet. De fick lyssna på en 15
minuter lång TED-föreläsning medan de tog anteckningar med antingen dator eller
penna och papper. Men man begränsade datorerna så att studenterna inte kunde
göra något annat än att ta föreläsningsanteckningar. Efter föreläsningen samlades
anteckningarna in, och de fick svara på frågor som handlade om faktainnehåll, samt
mer konceptuell förståelse av innehållet.
När det gällde faktafrågor presterade båda grupper lika bra, men på de konceptuella
frågorna, som kräver djupare förståelse, presterade laptop-gruppen 12 procent
sämre än gruppen som tagit anteckningar med penna. Forskarnas slutsats var att
”pennan är mäktigare än tangentbordet”.

Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel till patienter utan att
först göra en grundlig prövning.
I OECDs rapport “Students, computers and learning” från 2015 jämförde man
datoranvändande och prestation i olika länder. Efter att ha kontrollerat för faktorer
som BNP, såg man att antalet datorer i skolorna var negativt korrelerat med
prestation. Ett index på hur mycket datorerna användes i skolan förklarade så
mycket som en tredjedel av skillnaderna mellan ländernas prestation i matematik.
Detta verkar bekräfta alla de varningstecken vi borde uppmärksamma från
kognitiva neuroforskningen liksom de experimentella skolstudierna.
De negativa effekterna är relaterade till hur datorerna används, inte att skärmar i sig
är skadliga. Det finns många exempel på positiva möjligheter med digitalisering,
där forskare utgår från teorier om inlärning, specialdesignar digitala hjälpmedel och
sedan utvärderar dem i kontrollerade studier. Detta är vad som ibland kallas “den
andra generationens digitala läromedel”. Det finns ett hundratal studier som visar
att om dess metoder används rätt kan sådana hjälpmedel vara till stor nytta och
innebär en enorm potential för framtiden.
Men dessa “andra generationens läromedel” är resurskrävande att ta fram och att
utvärdera, och det är inget som läromedelsföretagen ägnar sig åt. I stället gör man
enkla digitala kopior av böcker, som inkluderar alla de negativa aspekterna av
digitaliseringen, men inte tillräckligt med innovationer för att uppväga dessa
negativa aspekter.
Vi skulle aldrig introducera ett nytt läkemedel till patienter utan att först göra en
grundlig prövning. Utgångspunkten är att varje nytt läkemedel bör betraktas som
overksamt och potentiellt skadligt till dess att motsatsen bevisats genom stora,
kontrollerade forskningsstudier. Men när det kommer till barns lärande överger vi
alla dessa principer och introducerar ny teknik utan att någon tar ansvar.
För något år sedan föreläste jag på ett seminarium på temat barn, inlärning och
digitalisering. En av de andra deltagarna representerade ett företag som sålde
digitaliserade läromedel. Företaget förde över materialet från läroböcker till
webbsidor dit barnen kunde logga in för att läsa och svara på frågor. En licens för
en högstadieelev, vilken täcker både NO, SO och matematik kostar skolan några
hundra kronor. Sju stycken nya inbundna böcker kostar runt 2 700 kronor. Det är
ett erbjudande som en rektor har svårt att tacka nej till, särskilt om man samtidigt
kan framstå som en progressiv teknikvän.
Efter föreläsningen pratade jag med försäljaren. Jag påpekade de välkända
nackdelarna med distraktioner och datorer. “Vet ni om era digitala lösningar
försämrar inlärningen?”, frågade jag. “Nej, det vet vi inte”, blev svaret. “Men om
inte vi säljer in det här gör någon av våra konkurrenter det.”

Svenska skolan kör rakt in i digitaliseringsträsket med förbundna
ögon.
Svaret gav mig kalla kårar. Plötsligt såg jag framför mig hur undermåliga eläromedel kommer att spridas, därför att både företag och skolor tjänar på det, och
att ingen tar ansvaret för hur inlärningen påverkas. När jag kontaktar flera av de
dominerande förlagen undviker de att svara, eller bekräftar att det inte finns någon
forskning. Det man konkurrerar med är pris, inte kvalitet. Ett race mot botten.
Så vad borde då göras? Självklart borde vi göra kontrollerade studier på effekterna
av digitalisering innan e-läromedel sprids. Det här är inte komplicerade studier: en
skola ges nya digitala läromedel, en kontrollskola ges nya läroböcker. Så följer man
resultaten med samma tester i båda skolor.
En myndighet som skulle kunna verka för relevant forskning är
Skolforskningsinstitutet (SFI). Men SFI följer den tradition som är djupt rotad inom
svensk pedagogisk forskning, nämligen att man inte ska mäta några resultat utan
i stället ägna sig åt kvalitativ forskning, exempelvis att skriva teoretiska analyser
eller intervjua lärare och elever. 2017 gav Skolforskningsinstitutet inte medel till en
enda studie som inkluderade mätningar hos en kontrollgrupp. Samtidigt visar
kvantitativ forskning att sådana studier ofta är irrelevanta, och ibland missledande:
i studierna om digitalt läsande eller antecknande som det refererades till ovan,
föredrog studenterna datorn, men när effekterna kvantifierades med mätningar visar
den på motsatt effekt på inlärningen.
Skolverket har likaså helt blundat för sitt ansvar. Man ger ut policydokument med
tyckande om digitalisering, och diskussioner om digital kompetens och demokrati,
men ägnar sig inte åt kvantitativa studier om vilken effekt digitaliseringen har på
barns lärande. Man utreder nu hur digitalisering ska utvärderas, men det finns inget
i den utredningen som specificerar att några kontrollerade studier ska göras. Vi kan
förvänta oss att fler miljoner spenderas på teoretiska tyckanden, och en oändlig
lång rad nya intervjuer med lärare och elever om vad de tycker.
Då en expertgrupp från OECD utvärderade svenska skolan kritiserade de bland
annat att det inte fanns någon som avkrävdes ansvar för hur barnen lärde sig. Denna
brist på ansvar och brist på relevant forskning gör nu att svenska skolan kör rakt in
i digitaliseringsträsket med förbundna ögon. Det kan bli ett nytt kunskapsras som
det kommer ta lång tid att återhämta sig från.
Torkel Klingberg
Torkel Klingberg är författare och professor i kognitiv neurovetenskap vid
Karolinska Institutet.
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Svenska skolan

Trots att katederundervisning och faktakunskaper anses
vara förlegade finns det gott om bevis från
hjärnforskningen för att det faktiskt fungerar bättre än
vad vi tror, skriver läraren Isak Skogstad.
Publicerad 2018-10-01

Lärare: Modern pedagogik strider mot barns hjärnor

Risken för kognitiv överbelastning ökar markant när eleverna arbetar med digitala
verktyg, skriver Isak Skogstad. Foto: Knut Capra Pedersen, Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | SKOLAN

Sedan 1960-talet har andelen lektionstid ägnad åt katederundervisning minskat i
den svenska skolan. Den traditionella formen av pedagogik, som kännetecknas av
att läraren förmedlar kunskap genom instruktion, föreläsning samt förhör i helklass,
har fått ge vika för ökade inslag av så kallad progressiv pedagogik. Den formen av
pedagogik tar sig ofta till uttryck i form av att eleven själv får ökad makt och
ansvar för sin egen inlärning, exempelvis genom eget arbete eller grupparbeten
under lektionstid. Det är en mycket oroväckande utveckling som borde väcka ett
mycket större motstånd i debatten om den svenska skolan än vad det hitintills har
gjort.
Debatt
Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.

Det finns gott om vetenskapliga belägg för att mer traditionella och auktoritativa
skolor, där fokus ligger på disciplin och lärarledd undervisning, är bra för elevernas
kunskapsresultat. Några av världens främsta forskare inom inlärningspsykologi och
kognitionsvetenskap har i en rapport gått igenom de bästa studierna på området,
alltså randomiserade kontrollerade studier, och konstaterat att katederundervisning
är den enskilt mest effektiva undervisningsmetoden. Forskningen tyder även på att
förskjutningen från katederundervisning till undervisning som leds av eleverna
själva missgynnar alla elever – men att de svagaste eleverna drabbas mest.
Förklaringen till att katederundervisning är en så effektiv undervisningsmetod
går att förstå tack vare kognitionsvetenskapen. Hjärnan har två huvudsakliga typer
av minnesprocesser: långtidsminnet och arbetsminnet. Långtidsminnet kan liknas
vid ett stort mentalt lager där vi lagrar allt ifrån ord och huvudstäder till människor
vi känner. Allt du vet sitter helt enkelt i ditt långtidsminne och det är där kunskap
hamnar när vi lär oss något. Själva tänkandet sker dock i arbetsminnet. Tyvärr är
det samtidigt ett högst begränsat minne, och det kan endast lagra väldigt lite
information samtidigt – och dessutom högst tillfälligt.
Annons

Om eleverna själva förväntas ansvara för sin inlärning och ta sig an ny information
är risken mycket stor att deras arbetsminne överbelastas. Det leder till att eleverna
förlorar fokus och blir förvirrande, men inte minst att informationen inte förs över
till deras långtidsminne. Risken för kognitiv överbelastning ökar dessutom markant
när eleverna arbetar med digitala verktyg, ett mycket vanligt förekommande inslag
i progressiv pedagogik. Det går att minimera risken för detta genom att i stället låta
läraren styra över undervisningen, och förmedla kunskap i en takt som gör att
eleverna kan hantera den rent kognitivt.

Ju mer vi kan utantill, desto lättare har vi att tänka mer kreativt och
komplext samt lösa svårare problem.
Detta är även viktig kunskap för skoldebatten i digitaliseringens tidevarv. Idén
om att vi inte längre har ett lika stort behov av att kunna faktakunskaper utantill, då
vi har tillgång till hela internet i våra telefoner, är både felaktig och djupt
destruktiv. Google kan aldrig ersätta våra hjärnor. För att bli bättre på att tänka
måste vi fylla våra långtidsminnen med faktakunskaper. Det är inte minst viktigt att
veta när man betraktar debatten om läroplanen som har tagit fart under det senaste
året. I den läggs nämligen en stor tonvikt på så kallade förmågor, som exempelvis
att eleverna ska kunna resonera och analysera. Förmågor som dessa går dock inte
att öva upp isolerat, utan de är snarare ett resultat av ämnesexpertis. Den som
försöker analysera något utan att besitta tillräckligt med kunskaper svamlar bara.
Implikationen av det här är att inte minst att grundskolan måste fokusera på att
lägga just en grund. Ämneskunskaper måste helt enkelt prioriteras. Som exempel
borde skolan redan i ett tidigt stadium se till att eleverna lär sig historiska årtal
utantill och multiplikationstabellen som rinnande vatten. Ju mer vi kan utantill,
desto lättare har vi att tänka mer kreativt och komplext samt lösa svårare problem.
Det är därför eleverna i de östasiatiska skolsystemen även toppar mätningarna av
förmågan att lösa problem kreativt.
Trots att de senaste internationella kunskapsmätningarna visade att de kraftigt
sjunkande kunskapsresultaten tycks ha stannat av befinner vi oss fortfarande på en
alarmerande låg nivå. Om inget händer så kommer det inte dröja länge innan vi blir
omsprungna på den internationella marknaden av andra framväxande

kunskapsnationer. För elevernas del minskar dessutom den progressiva
pedagogiken deras möjligheter att bli kunniga och autonoma medborgare.
Vad som nu behövs för att vända skolans utveckling åt rätt håll är att återupprätta
katederundervisningens roll och ta fram nya läroplaner som fokuserar på
faktakunskaper i stället för abstrakta förmågor. Om inte skolan och undervisningen
anpassas efter hur elevernas hjärnor fungerar är de dömda att misslyckas redan på
förhand. Det kan vi inte ignorera.
Isak Skogstad
högstadielärare

https://www.svd.se/skolor-luras-att-digitalisera-med-falskmarknadsforing

Skrämselargument och rena myter – digitaliseringen av
skolan drivs inte av vetenskap eller behov, utan av
utbildningsföretag som vill sälja sina digitala verktyg och
tjänster. Och skolmyndigheter, politiker och fackliga
ledare spelar med, skriver Jenny Maria Nilsson.
Jenny Maria Nilsson
Publicerad 2018-08-25

Skolor luras att digitalisera med falsk marknadsföring

E

n natt förra sommaren följde jag en konversation på twitter. Den inleddes

med att Fujitsu Global, ett japanskt företag som säljer informationsteknologi,
twittrade: ”65 procent av dem som är barn nu kommer att arbeta inom yrken som

ännu inte existerar. Klarar din skola att förbereda dem för det?” Sean Harford,
lärare samt Ofsted-inspektör (Storbritanniens motsvarighet till Skolinspektionen),
svarade på tweeten: ”Som direktör för Englands utbildningsinspektion (Ofsted) är
jag angelägen om att få veta varifrån ni samlar in denna statistik, tack?”
Oj, nu börjar Fujitsu skrapa med foten: ”Vi är inte ute efter att kritisera någon men
tror att den tekniska utvecklingen kommer att accelerera, hör gärna av dig med fler
frågor till vår kundtjänst”. Skolinspektören avfärdas inte så enkelt utan insisterar på
källa, varpå Fujitsu skickar länk till en utredning som USA:s arbetsmarknadsinstitut
publicerade 1999.
Fujitsu ignorerar Harford när han upplyser dem om att rapporten inte innehåller
underlag för deras påstående och Harford är mycket brittisk när han avslutar med:
”Faktiskt, Fujitsu, så vore det trevligt om ni inte hade försökt distrahera mig med
ett tjockt dokument där referensen ni hänvisade till inte finns. Jag är nämligen
upptagen med att sköta mitt arbete, som till 100 procent existerar just nu.”
Annons

Se där en uppvisning i integritet av brittiska skolinspektionen. Att Fujitsu hade fel
visste Harford, att 65 procent av eleverna i grundskolan kommer att ha jobb som
ännu inte finns är en myt och Harford ville få Fujitsu att sluta sprida den. Uppgiften
har vederlagts bland annat i BBC-podden ”More or less”, som tar sig an felaktig
statistik, och Benjamin Doxtdator, en kanadensisk lärare, har gjort en omfattande
granskning av mytens härkomst. Tomt alltså, vid regnbågens slut, ingen
originalkälla utan personer verksamma inom industrin för utbildning och
framtidsanalys som hänvisar runt, runt till varandras åsikter.
Skillnaderna mellan Sverige och Storbritannien i attityd mot företag som önskar
sticka sugröret i skolans budget är stor. Medan Storbritanniens institutioner
försöker begränsa kommersiellt inflytande och förhindra manipulation så har
Sverige valt motsatt väg. Skolverket, Skolinspektionen, fackförbund,
kommunpolitiker och enskilda rektorer låter företag sätta agendan för
utbildningssystemet och skapar en arena för dem – man inte bara accepterar utan
uppmuntrar integritetslöshet.
Exemplen är otaliga på hur statens och skattebetalarnas representanter gör sig till
agenter för edtech-bolag: educational technology, bolag som saluför digitala

plattformar, datorer, läsplattor, mjukvara, programlicenser och ibland rena
abonnemangskostnader för tillgång till en viss metod, ett varumärke eller
konsulttjänster.
I år kommer vi, liksom vid förra årets skolstart, att få läsa debattartiklar av den
sort som publicerades i Dagens Samhälle förra hösten. ”Kraftsamla för att
digitalisera skolan” var rubriken när Per-Arne Andersson (avdelningsdirektör för
utbildning och arbetsmarknad på SKL) debatterade tillsammans med fem av de
största försäljarna av digitala läromedel för en skyndsam digitalisering. I augusti
2017 skrev Matz Nilsson (förbundsordförande för Sveriges skolledarförbund, ett
fackförbund inom Saco) och Mats Rosenkvist (grundare av Successful Schools, ett
konsult- och utbildningsföretag) tillsammans på DN Debatt: ”Styrningen brister i
samhällets största bransch – skolan”. Matz och Mats efterlyser det Rosenkvists
företag Succesful Schools marknadsför.
Varje höst ordnar Skolverket konferenser, förra året gavs en om programmering
som hölls i både Malmö och Stockholm. Föreläsaren Barbro Lien Rönn påstod att
65 procent av eleverna kommer att ha arbeten som ännu är okända, och Göran
Krafft från det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future hävdade
detsamma; vi förbereder för närvarande studenter för yrken som inte existerar, som
kommer att kräva teknik som inte uppfunnits, för att lösa problem vi inte känner
till.
Så låter det och hoten från framtiden kan avvärjas endast om svensk skola
fortlöpande anlitar edtech-bolagen och deras konsulter.
Rebel Learners, en ideell förening som drev kursverksamhet mellan 2013 och 2017,
är intressanta i sammanhanget. I februari 2015 twittrade de: ”Idag utbildar vi barn
för att komma ut på en arbetsmarknaden [sic] där det kommer finnas jobb som
ännu inte existerar. Hur förbereder vi våra barn och elever för detta?” Genom att ge
lärare kurser i problemlösning, kreativitet och motivation? Det gjorde i alla fall
Rebel Learners.
Fredrik Svensson var ”Director of fun” på Rebel Learners och en av grundarna.
Svensson är också vd för Rektorsakademien Utveckling, RAU, ett aktiebolag som
sedan början av 2017 är omdöpt till Meet in Grid och som är en av arrangörerna av
skolmässan Sett: Scandinavian Educational Technology Transformation.
Lärarförbundets tidigare ordförande Eva-Lis Sirén gjorde reklam för Svenssons
verksamhet, på förbundets hemsida skrev hon att Rebel Learners ”kan bidra till ett
nytt sätt att tänka kring läraryrket och lärarutbildningen”. År 2013 publicerade
Sirén och Svensson en debattartikel i Dagens Samhälle där de redogör för ett stort
och akut behov av digital kompetensutveckling inom skolan: ”Resurser, tid för
diskussion och kompetens för att utveckla undervisningen med stöd av digitala
verktyg måste till om vi ska få en skola i världsklass.”

För att anställa lärare som genomgått Rebel Learners kurser fanns ett pris.
Sundbyberg var en av kommunerna som ingick avtal med föreningen, de betalade
en medlemsavgift på 50 000 kronor/år och för varje lärare de anställde så skulle
kommunen betala 10 000 kronor/år under två år. Drömmen för aktörer som
erbjuder tjänster inom skolan är att ingå uppgörelser där skolkommuner
kontrakteras för löpande avgifter. Rebel Learners anlitades för att stärka sina
uppdragsgivares varumärke, och i vår konkurrensutsatta marknadsskola är
varumärket viktigt.
Isak Skogstad, en då 22-årig andra-årsstudent på lärarprogrammet, deltog i Rebel
Learners sommarläger 2015. ”Vi lärarstudenter förväntades bilda opinionsgrupper
för att sprida Rebel Learners budskap”, berättar han.
Affärsidén är fantastisk – om du lyckas kan du fakturera för dina tjänster, och
samtidigt få lärare att kontinuerligt göra reklam för din verksamhet.
När Skogstad kritiserade Rebel Learners för bland annat pseudovetenskaplighet på
sociala medier, så ringde Jannie Jeppesen upp honom. Jeppesen var ansvarig för
”Creative Strategies” på Rebel Learners och anställd av RAU. Skogstad förstod att
hans kritik var mycket känslig.
Rebel Learners gick upp som en sol på skolvärldens himmel, kommuner tecknade
kontrakt men kritiken växte och de fick lägga ner. ”The rebels are not what they
seem” var Rebel Learners slogan. Nä, det är just det, utåt önskar man uppfattas som
en osjälvisk del av skoletablissemanget men RAU och Rebel Learners drevs av
ekonomisk vinning. Säkert tror man på den vision och de varor man säljer, men vad
edtech- och inspirationsföretag vill ha är inte vad skolan behöver.
Marknaden som har vuxit fram är svårgranskad, ideella föreningar lyder till
exempel inte under offentlighetsprincipen. Branschen är snabbrörlig, företag
avvecklas eller byter namn och medarbetare går vidare till nya konstellationer. Idag
är Jannie Jeppesen den mest inflytelserika lobbyisten för skolans digitalisering, vd
på Swedish Edtech Industry. I september förra året intervjuades en nöjd Jeppesen
av DI Digital. En milstolpe kallade hon regeringens beslut om att programmering
och datalogiskt tänkande ska bli obligatoriskt i flera ämnen i grundskolan. ”Ur ett
marknadsperspektiv är det såklart fantastiskt. Skolan kommer att behöva tjänster
och produkter som edtech-bolagen levererar” säger Jeppesen och fortsätter: ”Det är
viktigt att det finns politiska strukturer så att man vågar testa saker ute i skolorna.

Foto: IBL
Ungefär så brukar edtech-industrin låta när de vill försvaga formuleringen i
skollagen om att skolverksamhet ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.
Utbildningsföretag driver på för att skolan ska bli en plats för experimenterande på
deras villkor, det finns en konflikt mellan politiker och rektorer som köper in
produkter och utbildningar på lösa boliner och skollagen som man länge valt att
bortse ifrån.
Hur kan försäljningsargument, till för att skapa oro, användas för att påverka
svensk skola i så stor utsträckning? Det tjänar en tankefigur som är accepterad över
nästan hela den politiska skalan, vår tids genomsyrande ideologi: människan som
kund och konsument, där framgång mäts i hur väl du lyckas sälja ditt arbete. ”Most
likely to succeed”, helt enkelt, och det är titeln på en film och en bok (från 2015)
som är miljardären Ted Dintersmiths och utbildningsdebattören Tony Wagners
inlägg i utbildningsdebatten.
I ”Most likely to succeed” hörs inte bara argumentet om den okända framtiden,
utan också dess följeslagare: dagens skola är hopplös, oförändrad sedan
industrisamhället, obsolet, tråkig, auktoritär och hämmande. Traditionella
karriärvägar är på väg att försvinna, för framtida framgång krävs unga som är självgående – nyfikna, uthålliga och villiga att ta risker – beredda att lära sig nya
färdigheter kontinuerligt och på eget initiativ.

Foto: Gunnar Lundmark
En ny människa håller på att skapas och skolans uppgift är att förbereda barn för
den entreprenöriella, digitala tiden, om du inte kan uppfinna (och återuppfinna) ditt
eget jobb och dina specifika kompetenser så riskerar du kronisk brist på anställning.
Wagner och Dintersmith summerar allt i en fråga: Hur framgångsrikt kan skolan
rusta unga människor för att konkurrera i morgondagens globala ekonomi?
Edtech-industrin konstaterar först vad som behövs, sedan att skolan inte kan
leverera; framtiden står på spel och den säkras genom att vi reformerar våra
nationers skolsystem med digitala verktyg i enlighet med det globala
konkurrenssamhällets normer. Önskningarna är inslagna i fint papper, den
kompetensutveckling man efterlyser sägs ordna motivation, glädje, kritiskt
tänkande, kreativitet och till och med frihet och mänskliga rättigheter.
Men presentens innehåll liknar det gamla vanliga: frihet = fria marknader och
individen är ensamt ansvarig för sitt öde. Och skolan är ansvarig för edtechindustrins öde, i alla fall att deras löften infrias. Om det inte sker, vilket hittills inte
skett, så hänvisar man till att lärarna och skolan inte förmår manövrera den nya
digitala eran. Lärarnas börda växer, de ska individualisera undervisningen, hantera
effektiviseringar och mata den kontrollapparat som krävs i en marknadsbaserad
skola.
Helgar inte ändamålet medlen, bör vi inte vara på tå inför det ovissa? Jo, men det vi
ställs på tå inför är affärs- och egenintressen, det gör unga människor sämre
förberedda för sina liv. Retoriken jag har beskrivit är fördummande, hos vissa av de
digitala aktörerna finns en befängd historielöshet, en nedlåtande syn på forna tiders
generationer och en svartmålning av skola och lärare. Även om du resonerar utifrån

ett perspektiv där tillväxt är det högsta goda så är edtech-bolagens inflytande ofta
kontraproduktivt, bland annat på grund av skiftet från att omsorgsfullt förse elever
med kunskap till att utvärdera deras förmågor och belöna yta och snabbhet framför
innehåll och eftertänksamhet.

Foto: IBL
Det är anmärkningsvärt att föreläsare kan fakturera institutioner, som är till för att
upprätthålla bildning och kritiskt tänkande, för framtidsspekulationer som är
försäljningsstrategier, onödigt ”förbättringsarbete” och försök att mystifiera
utbildning.
Johanna Jaara Åstrand heter Lärarförbundets nuvarande ordförande, hon tog över
efter Sirén 2014. I våras höll Jaara Åstrand tal på Edtech Swedens ettårsjubileum,
där Jannie Jeppesen är vd. Ordföranden talade om digitaliseringens möjligheter för
läraryrkets framsteg och att digital kompetensutveckling måste säkerställas, det är
angeläget att ”alla Sveriges kommuner och fristående skolor måste upprätta en
strategisk plan för hur de ska säkra tillgången på digitala verktyg för lärare och
elever”.
Vår tid är ofrånkomligen digital, att driva företag och tjäna pengar är utmärkt,
mina invändningar gäller den kolonisering av vårt utbildningssystem som det
varken finns insyn i eller diskussion om. Digitaliseringen har inte skett utifrån
skolans behov, det är inte så kallade pull-faktorer som har fått råda utan pushfaktorer: edtech-bolagens behov. Samhällets ambitioner för den utbildning vi ger
våra unga bör vara andra än att underordna dem en mytbildning som springer ur
kapitalismens sämsta sidor. Skolmyndigheter, politiker, fackliga ledare – de som

borde ha värnat skolans oberoende – har sålt ut den, inte bara till marknadsföring
utan till falsk marknadsföring, och vi bör intressera oss för hur det drabbar elever,
lärare och i förlängningen hela samhället.

Framtidens skola

”Elever behöver filosofi och
litteratur – inte datorer”
Mer filosofi och klassisk litteratur. Det gamla
inlärningssystemet är nyckeln till morgondagens skola,
anser den franska matematikern Laurent Lafforgue.
Samtidigt har flera skolor i Frankrike plockat bort
datorerna och landets utbildningsminister vill ta tillbaka
skoluniformerna.
skoluniformerna.
Johan Tollgerdt
Publicerad 2018-04-03

”Elever behöver filosofi och litteratur – inte datorer”

Laurent Lafforgue på sitt kontor på forskningsinstitutet IHES (Institut des hautes
études scientifiques) i den lilla byn Bures-sur-Yvette, fyra mil söder om Paris.
Foto: Frederic Woirgard/IBL
Framtidens skola
Våra barn kommer att ha jobb vi aldrig sett och leva i ett samhälle vi knappt kan föreställa
oss. I en artikelserie söker SvD svaren på vad skolan bör lära ut idag för att ge rätt verktyg i
framtiden.

Läs mer
Debatten om elevers kunskap och skolans uppdrag är lika het i Frankrike som i
Sverige. Franska elever har, precis som de svenska, tappat kunskap i läsförståelse
och skrivning, visar flera studier.
Trots en tid som präglas av en extremt snabb teknisk utveckling, digitalisering,
automatisering och robotar, är det inte programmering eller datoranvändning som
skolan bör lära ut. Istället är det grundläggande skriv- och räknekunskaper som

eleverna behöver drillas i, menar Laurant Lafforgue, världskänd professor i
matematik.
Tidigare hade grundskoleeleverna i Frankrike femton timmar franska i veckan, idag
ligger det på nio. Otillräckligt, enligt Lafforgue.
Annons

– Precis som förr i tiden måste skolan använda metoder som innötning av läsning
och rättstavning från grunden, med grammatikövningar och uppsatsskrivning.
SvD intervjuar Laurent Lafforgue på forskningsinstitutet IHES (Institut des
hautes études scientifiques) i den lilla byn Bures-sur-Yvette, fyra mil söder om
Paris. På institutet forskar världsledande matematiker och fysiker. 2002 tilldelades
Lafforgue Fieldsmedaljen, ofta omnämnd som matematikens Nobelpris.
Han är ständigt i kontakt med den franska politikerkåren. Vid ett uppmärksammat
tillfälle blev han inbjuden till franska senaten, då han underströk att eleverna inte
bara saknar tillräckliga baskunskaper i läsning eller stavning, de har även svårt för
att skriva för hand eller räkna i huvudet. Orsaken enligt Lafforgue: ett allt större
datoranvändande.
– Att känna papperet med handen, skriva med penna, sudda bort stavfel och skriva
om igen, det blir något intimt och hjälper att aktivera tänkandet. Det kan stärker
lusten av att klara uppgiften.
I några franska skolor har man på sistone plockat bort datorerna. Istället har man
infört kalligrafi, konsten att skriva vackert – något som lett till oanade förändringar,
menar Lafforgue.
– Datorerna tråkade ut många elever, de blev alienerade. En maskin ger inte eleven
personlig kontakt. Kalligrafin har blivit en startmotor, plötsligt har eleverna
blivit motiverade att studera andra ämnen som inte intresserade dem tidigare.

Kom ihåg att det traditionella skolsystemet formade Bill Gates och
flera storheter i Silicon Valley

Lafforgue säger att han ofta kontaktas av landets industriledare som har problem
när de ska rekrytera rätt kompetens – men inte för att det saknas datorer i skolan
eller att de inte lär sig artificiell intelligens. I stället handlar det om brist på
problemlösning.
LÄS ÄVEN

Finland bygger framtidsskola – och riskerar ras i Pisa
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– De vill att praktikanterna och de unga anställda förbättrar förmågan att analysera
och hitta lösningar på problem. Kom ihåg att det traditionella skolsystemet formade
Bill Gates och flera storheter i Silicon Valley, säger Lafforgue.
Lafforgue sätter stort hopp i Frankrikes utbildningsminister Jean-Michel
Blanquer som nyligen har beslutat att förstärka förbudet mot mobiler i
klassrummen. En lag finns redan, men tillämpas inte i alla skolor. Kritiker kallar
beslutet för gammalmodigt och reaktionärt.
– Läraren måste ha auktoritet i klassrummet. Om mobilerna ringer störs
undervisningen och lärarens roll undermineras.
Kritiken har spätts på av att ministern meddelat att han vill gå tillbaka till gamla
läsinlärningsmetoder och överväger att införa obligatorisk skoluniform.
Lafforgue uppskattar ministern, som är mer populär än president Macron, enligt en
färsk undersökning i politiska magasinet Le Point.
Den 51-årige matematikern säger att hanfår regelbundet synpunkter från elever,
lärare och föräldrar som han säger vill att den klassiska litteraturen, med författare
som Racine och Marcel Proust, lyfts – precis som förr.

– När eleverna lär sig förstå hur man tänkte förr får de övning i kritiskt tänkande.
Basen för kritiskt tänkande är just jämförelser mellan till exempel olika epoker.
Han vill även att filosofin ska ges större plats än vad den har idag.
– Filosofi lär oss att följa en tankegång, se olika steg i tankeprocessen och upptäcka
hur tänkandet hänger ihop.
Vem gynnas av dagens skola, om undervisning i baskunskaper inte längre ges
samma plats som förr?
– Elever med curlingföräldrar som läxhjälpare, de kan klara sig. Med stöd hemifrån
lär de sig dessa livsviktiga baskunskaper.
Barn med mindre stöd hemifrån blir istället stora förlorarna, där det brister även i
de vuxnas baskunskaper.
– Många gånger rör det sig om barn till föräldrar som själva knappt behärskar det
franska språket. Ofta lever de i storstädernas ytterområden. Alla, oavsett
samhällsklass eller ursprung måste få chansen till kunskap. Vår jord behöver alla
människor. Dessutom kan det var som helst finnas små genier som samhället kan få
extra stor nytta av, säger professorn och berättar att hans egna föräldrar var de
första i släkten som fick chansen till hög utbildning.
Finns det inget positivt med dagens undervisning?
–Jo, att vi läser fler främmande språk än tidigare.
Laurent Lafforgue menar att det inte bara räcker med ett eller två dominerande
språk för varje land. Med ett tredje språk lär sig eleverna att tänka på ytterligare ett
annat sätt. Tyska, ryska och kinesiska blir framtidens stora världsspråk, spår han.
– Varje kultur bidrar med olika krafter och lösningar till vår värld. Lägger man ihop
flera olika synvinklar kan vi förmodligen lättare lösa problem, som till exempel
klimatförändringen.

https://www.svd.se/hightechforaldrar-skickar-barnen-till-teknikfriskola

Hightechföräldrar skickar
barnen till teknikfri skola
Barnens föräldrar arbetar på företag som Google och
Apple. Men trots att privatskolan i techindustrins hjärta
kostar drygt 200 000 kronor per år har klassrummen
gröna krittavlor, klassiska träbänkar och inte en enda
dator.
Sandra Johansson
Publicerad 2018-07-25

Hightechföräldrar skickar barnen till teknikfri skola

Alessandro Leal-Romeo står med läraren Veronica Connauhton på Waldorf i San
Diego. Foto: Anders Ahlgren
SILICON VALLEY, KALIFORNIEN Waldorfskolan ligger nära stora
högkvarter tillhörande Google och Facebook – symboler för varje startups våta
dröm. Men på skolan är utbildningsmiljöerna för barnen helt teknikfria och datorer
används sparsamt i högstadiet. Föräldrar som ägnar sin tid åt att ligga i den absoluta
teknologiska framkanten vill inte att deras barn ska använda appar eller stirra på
surfplattor. På skolan anses skärmtid hämmande för barnets utveckling.
Pierre Laurent som visat runt har själv arbetat på Intel och Microsoft och jobbar
numera med marknadsföring. Hans dotter Maya går på skolan.
– Jag vet att produktutveckling hela tiden går mot att göra tekniken lättanvänd. Att
ett äldre barn inte snabbt skulle kunna lära sig använda en platta tycker jag är
nonsens, säger han.
Annons

Det handlar inte om att avskärma barnen.

Han och frun Monica, som är lärare på skolan, har en ”laddningsstation” hemma i
hallen där familjen lämnar mobilerna när de kliver in genom dörren. Föräldrarna
använder sina datorer i ett särskilt rum. Skolan har en policy för föräldrar som
rekommenderar att man inte låter de mindre barnen se på tv eller leka med mobiler
hemma.
– Det handlar inte om att avskärma barnen, vi tar in exempelvis nyhetstidningar i
undervisningen. Det handlar om att använda skärmar när barnen är redo, säger
Monica Laurent.
Hon betonar barnens personliga utveckling som att bygga relationer,
kroppskoordinering och kreativitet, som hon menar hämmas av en skärm eftersom
barnet då sitter still och inte tar in vad som händer runt omkring.
– Bolag som Microsoft försöker alltid ligga i framkant, men många idéer blir aldrig
någon hit. Om några år kanske vi inte har surfplattor utan något helt annat. Det
viktiga är att bygga individer, säger Pierre Laurent.

Sasha, Alex, Freddie och Penelope går på dagis på Waldorfskolan. Foto: Anders
Ahlgren

Monica tar ett exempel med sagan om Snövit som hon läst för sin andraklass.
Några barn hade sett Disneyfilmen, mot skolans rekommendationer.
– Då målar de Disney-karaktärerna. De kan inte tänka utanför de karaktärer som
presenterats för dem, medan barnen som inte sett filmen tillåts vara betydligt mer
kreativa.

Annars sitter alla tysta och tittar bara på sina telefoner.
Konceptet Waldorf har funnits länge, är internationellt och finns även i Sverige.
Konceptet fokuserar på barnens kreativitet bland annat genom konst och hantverk,
även om det skiljer sig lite från skola till skola. Men på USA:s västkust tycks
intresset vara större än någonsin, trots att det är den plats i USA som starkast
förknippas med startups, saccosäckar och artificiell intelligens. Här finns ett 40-tal
skolor med mer eller mindre restriktiv inställning till teknik. Monica Laurent får
åtta nya elever i höst och fler på väntelista. På en skola med samma koncept mer
söderut i San Diego har man fått utöka med fler klasser över tid. Här är elvaåriga
Isabella Syrén elev och hon som uppskattar att inga mobiler tillåts.
– Då blir det mer lek. Annars sitter alla tysta och tittar bara på sina telefoner, som
mina kusiner, säger hon.

Noah Syrén letar dinosaurieben med Xavier Kurliand. Foto: Anders Ahlgren
Motrörelsen mot teknologins roll i vår vardag verkar vara en del av en större
trend där teknikalarmen kommer ”inifrån”. Exempelvis har hjärnan bakom
Facebooks gilla-knapp, Justin Rostenstein, gått ut och sagt att han ångrar att han
skapade något så medvetet beroendeframkallande som riskerar ha negativ effekt på
ungas självförtroende. Han säger också att sociala medier gör oss allt sämre på att
disponera vår tid.
Nyligen uppmanades Apple utav två av bolagets investerare, hedgefonden Jana
Partners och pensionsfonden California State Teachers Retirement System, att
utveckla mjukvara som gör det lättare för föräldrar att begränsa barns skärmtid.
Isabellas mamma Fredrica Syrén som flyttat till San Diego från Sverige, tycker att
diskussionerna med andra föräldrar kring skärmtid är en av vinsterna med skolans
koncept.
– Vi får en chans att prata med varandra om det här, diskutera gränser och hjälpa
varandra att säga nej.

Att skaffa barn är en stor investering.
Föräldrar i Silicon valley tycks samtidigt kluvna. På en lunchservering inte långt
från platsen där Google hade sitt allra första kontor sitter Hossein Naderi med sina
tvillingar Kaia och Kimia som ligger i en dubbelbarnvagn.
– Att skaffa barn är en stor investering. Jag tror att det är viktigt att leka med
barnen och inte bara ge dem en platta i handen för att man själv inte har ork eller
tålamod att trösta.
Samtidigt är han inte emot att introducera programmering tidigt. Han jobbar själv
på Google sedan nästan sju år tillbaka.
– Jag vill se fler kvinnor inom tech och skulle gärna lära tjejerna enklare
programmering när de är runt fyra år, säger han och tillägger:
– Men det får inte bli för mycket.

